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  إسعاد الرفيقإسعاد الرفيق
  

  وبغية الصديقوبغية الصديق
  

  رشح عالمة زمانه ومفىت أوانهرشح عالمة زمانه ومفىت أوانه

  الشيخ حممد بن سالم بن سعيد بابصيل الشافىعالشيخ حممد بن سالم بن سعيد بابصيل الشافىع
  

  حّل بهحّل به

  منت سلم التوفيق إىل حمبة اهلل على التحقيقمنت سلم التوفيق إىل حمبة اهلل على التحقيق

  تأليفتأليف

الحبيب عبد هللا بن حسين بن طاهر بن محمد الحبيب عبد هللا بن حسين بن طاهر بن محمد 

  بن هاشم باعلوى بن هاشم باعلوى 
  غفر هللا لهما وللمسلمين آمينغفر هللا لهما وللمسلمين آمين

  

  

  

  

  ولولالجزء األالجزء األ
  

  احلرمنياحلرمني
  للطباعة والنشر والتوزيعللطباعة والنشر والتوزيع

  جدةجدة  --سنقافورة سنقافورة 
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 الفتاح السميع العليم وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ﴾1/2﴿

ال عداد أمحده احلمد هلل الواحد األحد ابلديع اجلواد اليح القيوم اذلى ليس لعجائبه نفاد الصمد املنعم علينا بنعم ال حرص هلا و
محدا يواىف نعمه ويكافئ مزيده وأسأهل اتلوفيق ملا أكرمه به أويلاءه وعبيده مما حازوا به قصب السبق ونالوا به ىف ميدان اتلفاخر 

لعالم تأييده وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل الرب الرحيم الغافر القهار اذلى قهر عباده بأمره ىف السابق واآلخر األبدي ا
ال سيما ألهل بيت اذلى ال خيىف عليه ما خىف وما هو ظاهر شهادة أنتظم بها ىف سلك عقد من اكن ملحبة أويلائه من الصادقني 

املطهرين ألنتعش بذلك إىل أدراج سلم املحبني هلم واملطمئنني وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوهل املبعوث بتعظيم  نبينا 
هم جنوم سماء ديننا وشموس الظهائر صىل اهلل وسلم عليه وعليهم إذ أهل بيته وأصحابه وتابعيهم والعشائر الشعائر واآلمر بتكريم 

أوىل املناقب واملآثر صالة وسالما دائمني متالزمني ىف لك ماض واغبر إىل يوم ترفع فيه ألوية املداوم عليهما واملثابر وخيفض فيه 
 صولة لك عدو وحاسد مناكر

من يشيد أراكن هذا ادلين من أمته ومن يرّد من يتمىن اإلحلاد فيه بأمنيته وأيده بآيات يرس بفضله ورمحته  اهلل  فإن ﴾أما بعد﴿
بينات بواهر وحكم ناطقات وحجج سوافر وقاطعات من الرباهني بواتر من العلماء اذلين هم ورثة األنبياء كما ورد ذلك ىف سنة 

األويلاء ىف السماء وقد ورد عن سيد األنام أنهم مأمورون بتقرير األحاكم وُترير عقائد سيد األصفياء فهم اخللفاء ىف األرض و
اإليمان واإلسالم وحفظ أذهان العوام عن شبه األعداء واألوهام فقاموا بذلك بالفعل واحلال والقال ىف مجيع األزمان واألعوام وال 

جيعلون فيها ما جيب ىلع اإلنسان ال سيما ساداتنا آل أىب علوى أوىل  وقصائد ﴾1/3﴿زالوا كذلك إىل أن صاروا يقتنصونهم برسائل 
باثلواب والغفران وحصلوا بذلك األنس للك  اتلحقيق واإلتقان فصادوهم جبارحة اللطف واإلحسان وأيقظوهم من رقدتهم ففازوا

ين عليه يلنالوا منازل الصدق ومواطن ن وسائركذلك قائمني نلرصة هذا الشا واحربمثقال ذرة من اإليمان فال من اكن ىف قلبه 
 االطمئنان

 ومن أحسن ما صنف وأمجع ما ألف املنت احلاوى لعيون فنون األحاكم الرشعية واألسايلب واحلكم األديبة املأمور باإلصغاء إيلها
ذعن بلالغته وترتيبه لك واجلوامع املطوى ىلع فصل اخلطاب القاطع والقول اجلامع اذلى أ اجدساملحلث لسماعها إىل باملسامع وبا

 سمارسةوتدريسه ورشحه  قراءتهوحث ىلع وعكف ذى ُترير وتقرير ملا وجد فيه مع صغر حجمه ما ال يوجد ىف أكرب منه بكثري 
أهل العلم من لك حنرير وكيف ال واذلى أنشاه خاتمة املحققني ونرباس أهل دهره السابقني والالحقني من عقدت عليه ىف عرصه 

قادح والفكر اذلى خلزائن العلوم فاتح  اكلزنادددين قطب الزمان وغوث املاكن صاحب الكرامات والشان ذو اذلهن اذلى ألوية املج
اذلى خاض حبر مجيع العلوم بانلظر انلاصح صاحب العزم ابلاهر وانلور السافر والرس القاهر سيدى وسندى احلبيب عبد اهلل بن 

زبهم آمني قدس اهلل أرواحهم ونفعنا بهم ىف ادلارين وحققنا بمحبتهم نلدخل ىف ح حسني بن طاهر بن حممد بن هاشم باعلوى
 املسىم بسلم اتلوفيق إىل حمبة اهلل ىلع اتلحقيق وفيه يقول بعض األصدقاء واإلخوان أصلح اهلل ىل وهل احلال والشان

 ياتـاىل اهلاشمـروم املعـن يـا مـي
 تـد اذلى رشفـريتىق ذروة املجـل
 هداــيق جمتـ سلم اتلوفض إىلـانه
 داــل بما فيه بسم اهلل معتمـواعم
 اذلى فإنه املطلب األقىص ﴾1/4﴿

 مجعت

 
 
 
 
 

 اداتــام السعــل أقسـويرتىج ني
 اتـــها الساىم املقامـز إدراكـوع

 عاتـواعرج ىلع شمخ الفخر الرفي
 واتـــربايا والسمـــه الــىل إل  ــع
 اتــملهمفر باــات فاظـه املهمـفي

 

أراكنه ثم شيــدت بالفتـوحــــات   وإنه الرشف العاىل اذلى عظمــت
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 ـربى ذلى أدبـوإنـه العمـدة الك
 زن وادلّر املصــــون وىف ـوإنه الك

 وكيف ال وهو تأيلف اذلى افتخرت
 غوىث وحرزى وحصىن وهو معتصىم

 ود ذروتهـغوث الوجـوه وغيث اجل
 عـــىل اهلاشــىمّ  زكّ ـابن انلـىب ال

 سيــــدنا أعىن به الشهم عبد اهلل
 ر كرمـتام املفـدى طاهـابن اهلم

 ابـن األئمـة واألشـراف من مـرض
 ق قد نـرشتـه احلـبه إن في فاهلج
 انئ قدـق األمـــاىن ىف برد اتلهـتل

 تنون قد جليوتبرص اجلوهر املك
  ولـلك الـىلـق ـواهلل ينعم باتلوفي

 ب مىن ثـم يرمحـــىنـرت العيـويس
 تار أكرم منة املصطىف املخـحبرم
 لم مـوالنا علـيه كمـاــىل وسـص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يسىع يلحظى بأنواع الكرامـــات
 اتـمطــوي معــناه افـراد ايلتيمـ

 ـقا بإثبــــاتـر ُتقيــه األواخـب
 رى ىف امللمـــــاتمن الرزايا وذخ

 اتــالقـويم الغـرّ  ة اهلل ىفــوحج
 اتــام اتلحيــري أقسـجــنابه خ

 ام حسني ذى العزيماتـل اإلمـجن
 ــاتــالفه وزكــت ىف لك أوقـأس
 رى وسااعىتم دهـوا وطاب بهـطاب

 داتــات بل فـريـأعـالمه واضح
 اراتــىل البشـزفـت إيلك فما أح

 ه احلجب وضاح اثلنياتـعن وجه
 اآىتــسـو عــن إــمسلمني ويعف

 ـزيالتـبمنــه إنه معـــــطى اجل
 ااعتـــدا عند رىب للشفـيرىج غ

 ىتاب واآلل واألصـحاب ســادـُي

سيدى وشيىخ احلبيب حممد  جىلّ  هذا وقد كنت قرأته باملسجد احلرام بأمر جنم السادة الكرام مفىت األنام املتحىل بكل وصف ىلعّ 
ىف سنة ثمان وسبعني أمرِن برشحه من إشارته فضال عن أمره فتوح وطاعته من اعلم بن حسني احلبىش أطال اهلل بقاءه ثم إنه 

املنيف ذو  ذبواجلهالغيب منوح وطيب منطقه أذك من املسك إذ يقوخ من يستيح من رؤيته اجلاهل والعريف السيد الرشيف 
د هلل ونفعنا به ىف ادلارين آمني فحصل ىل تردّ انلور ابلاهر املطهر ابلاطن والظاهر سيدى احلبيب طاهر بن أمحد بن طاهر حفظه ا

األمر ثانيا فأجبته بنعم ال متوانيا لكوِن قد استبرشت قبل ذلك  ثم أاعد ىلعّ ىف ذلك لعلىم أىن لست من أهل هاتيك املسالك 
لشان مع علىم شيئا من كساء املؤلف فانرشح صدرى ذللك واهلل أعلم بما هنالك فخضت حبار هذا ا بإهداء بعض األحباب إىلّ 

مؤلفه وسلفه وأيم اهلل أىن لست ممن طاف حول ذاك ابلنيان ولكن أرجو من الكريم املنان اإلاعنة واتلوفيق ألقوم طريق بربكة 
 نفعنا اهلل بهم آمني

 للشيخ اتلعليم برشى الكريم رشح مسائلوأن عمدىت ىف انلقل  اإلعالكال أنه ليس ىل فيه إال اجلمع من كتب األئمة ويلعلم أوّ 
سعيد باعشن ورشح العالمة السحيىم ىلع رشح جوهرة اتلوحيد البن مصنفها والشفاء للقاىض عياض ورشحه للشهاب اخلفاىج 

وكف الراعء للعالمة الشيخ أمحد بن حجر وكتب احلبيب عبد اهلل بن علوى احلداد وكتب  األعالمواتلحفة والفتح والزواجر و
باسودان وربما  دأمحعبد اهلل بن  ﴾1/5﴿ة الطاهرية والرسالة اجلامعة خلاتمة املحققني حجة اإلسالم الغزاىل ورشحا اخلطب

عزوت وربما تركت ثم ما رأيته أيها انلاظر فيه ىلع خالف الصواب فاعلم أنه من فهىم الفاتر وعقىل القارص وأرجو ممن اطلع عليه 
فر وأن يسرت هفوىت ويقبل عرثىت ويتجاوز عن سيئىت وأن ينبه ىلع من أهل ابلاطن أو الظاهر أن يكون ملا رآه فيه من الراككة اغ

أن جيعله  فساد أو زلة بعد اتلأمل فيه مبادرة بال مهلة فإنه قل مصنف بال هفوة أو مؤلف بال عرثة أسأهل ما وقع فيه من 
حلوض املورود واللواء املعقود مقبوال عنده وعند أويلائه أوىل اتلحقيق واتلدقيق وأن خيلصه من شوب الرياء حبرمة صاحب ا
 تعاىل ونفعنا به آمني والوسيلة واملقام املحمود إنه ىلع ذلك قدير وباإلجابة جدير وهذا أوان الرشوع ىف املقصود قال املؤلف 
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أفضل  ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتب السماوية وعمال بما ورد ىف حديث خري الربية عليه من اهلل﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ 
وقد قال العلماء ينبىغ  الصالة واتلحية والالكم عليها مما شاع وذاع وشنفت به األسماع ولكن ال ينبىغ أن يرتك الالكم عليها رأسا

للك شارع ىف فن أن يتلكم عليها بىشء مما يناسب ذلك الفن تلعود بركتها عليه ومما يناسب ما حنن فيه أن يقال البسملة مطلوبة 
ال أى حال يهتم به رشاع بأن ال يكون حمرما وال مكروها ذلاته وال من سفاسف األمور وليس ذكرا حمضا الك هلإ للك أمر ذى ب

إال اهلل وال جعل الشارع هل مبدأ غري البسملة اكلصالة فتجب ىف فاُتة الصالة لكونها آية منها وُترم ىلع املحرم ذلاته اكلزنا وقيل 
فتسن وتكره ىلع مكروه ذلاته اكنلظر لفرج الزوجة بال حاجة أما لعارض كأكل بصل  تكره أما لعارض كوضوء بماء مغصوب

فتسن وال تطلب ىلع املحقرات ككنس وأما طلبها عند دخول اخلالء فللتحفظ وليس هو من املحقرات وال تعرتيها اإلباحة وقيل 
بديلل إنه من اللفظ العرىب وىلع هذا الرتتيب  تباح ىف املباحات ثم ىه فاُتة لك كتاب وكونها من خصوصياتنا إنما هو حبسب

سليمان اآلية وما ورد أنه ملا أوىح آلدم ىلع نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم بسم اهلل الرمحن الرحيم قال يا جربيل ما هذا االسم 
اء وأر ى به اجلبال وثبت به اذلى افتتح اهلل به الويح قال يا آدم هذا هو االسم اذلى قامت به السموات واألرض وأجرى به امل

األرض وفوي به أفئدة املخلوقني قال العارفون ولفظ اجلاللة هو االسم اجلامع أال ترى أن املريض إذا قال يا اهلل اكن مراده يا شاىف 
السني رسه مع أهل املعرفة واتلائب إذا قاهل اكن مراده يا تواب وهكذا قال ابن عطاء اهلل ابلاء بره مع األرواح بإهلام انلبوة والرسالة و

بإهلام القدرة واألنس وامليم حمبته هلم وقيل ابلاء بقاؤه والسني سناؤه وامليم ملكه قيل ومجيع أسماء اهلل إذا أسقطت منها حرفا 
هلل أو من أسمائه احلسىن إال اسمه اهلل فإنك إذا أسقطت األلف بىق ذهبت دالتله ىلع اهلل اكلعليم والقادر والرحيم وغري ذلك 

 الالم بىق هل أو الالم اثلانية بىف هو وهو انلهاية ىف اإلشارة وللحالج
 ىبــام قلــا هـــع بهـرف أربـأح
 ــنـق بالصــالئـــف اخلـف ألـأل
 اىلــــــادة ىف املعـــــم الم زيــث

 
 
 

 رىـوىم وفكــا همــت بهـوتالش
 الســالمة جتــرىىل ــالم عــع ف

 ـا أهيـــم أتــــدرىـهـثـم هـاء ب
يوم ألست بربكم حيث قالوا  ﴾1/6﴿الرشيف ألنها أول ما نطق به بنو آدم بدئت بابلاء مع أن األلف أور حرف من اسمه  وإنما

صال املشعر باالتأو ملا فيها من معىن اإللصاق  بىل وللتنبيه بما فيها من الكرس بناء وعمال ىلع أنه ال يقدم إال املنكرس املتواضع
املقصود من قول املحدثني إن معاىن الكتب مجعت ىف القرآن ومعانيه ىف الفاُتة ومعانيها ىف البسملة ومعانيها ىف بائها ومعناها 

أول نقطة تزنل من القلم يستمد منها اإلشارى وهو ىب اكن ما اكن وىب يكون ما يكون ىف نقطتها قال شيخنا ىف حواىش الزبد أى 
كما توهم ومعناها اإلشارى أنه تعاىل نقطة الوجود املستمد مه لك موجود بمعىن أنه خالق لك ىشء ومفتقر إيله  اخلط ال الىت ُتتها

داع بكاتب فقال يا اكتب  لك ىشء وطول رأسها تفخيما وتعظيما هلا البتداء كتاب اهلل بها وذلا قال ىف الشفاء إن رسول اهلل 
السني وافتح امليم وبني اجلاللة وجود الرمحن الرحيم فإن رجال من بىن إرسائيل كتبها ألق ادلواة وحرف القلم وقدم ابلاء وحرف 

وحسنها فغفر اهلل هل بذلك ذنوبه وىف بعض رشوح خمترص ابلخارى حىك أن شيطانا سمينا ليق آخر هزيال فقال ما اذلى صربك 
نىى عند رجل ال يعرف ذلك فأشاركه ىف مأكله كذا قال إىن عند رجل إذا دخل بسمل وإذا أكل بسمل فأهزل بذلك فقال ولك

وملبسه ومنكحه فأركب ىف عنقه مثل ادلابة وحىك أن جارية أىب مسلم اخلوالىن اكنت تسقيه السم وال يؤثر فيه فسأتله فقال ما 
ء وحىك أن لقمان بريا فأعتقها ثم قال هلا إىن أقول عند األكل والرشب بسم اهلل إلخ فال ترضِن ىشمحلك ىلع ذلك قالت لكونك ك

رأى رقعة فيها البسملة فأكلها فأكرم باحلكمة وكذا برش احلاىف رأى رقعه فأخذها ومعه ثالثة دراهم فأخذ بها طيبا وطيبها به 
ال يرد داعء أوهل بسم اهلل إلخ قال اإلمام الشعراىن ىف ابلواقيت  فنودى ىف رسه كما طيبت اسمنا كذلك نطيب اسمك وورد عنه 

خادل بن الويلد حارص كفارا ىف حصن هلم فقالوا أتزعم أن دين اإلسالم حق فأرنا آية لنسلم فقال امحلوا إىل السم القاتل  إن سيدنا
بسم اهلل إلخ فرشبه ولم يرضه فقالوا إنه ادلين احلق وأسلموا وعن بعض العلماء من رفع قرطاسا فيه اسم اهلل فأتوه به فأخذه فقال 

من الصديقني وعن بعض العارفني من استيقظ من نومه فقال بسم اهلل إلخ رزقه اهلل رضوانه األكرب  إجالال هل كتب عند اهلل
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وورد من قرأها عند انلوم إحدى وعرشين مرة أمن يللته من الشيطان والرسقة وميتة السوء وغري ذلك من ابلاليا وعن بعض 
ويسأل اهلل حاجته فضيت هل اكئنة ما  ثم يصىل ىلع انلىب األكابر من قرأها اثىن عرش ألف مرة يصىل عقب لك ألف ركعتني 

اكنت وعن بعضهم من كتبها ستمائة ومخسة وعرشين مرة ومحلها كساه اهلل هيبة عظيمة وال يقدر أن يناهل أحد بسوء بإذن اهلل 
من عبده بسم اهلل إلخ وقد جرب ذلك وقال اإلمام ايلافىع نقال عن بعض العارفني من اكنت هل حاجة مهمة فليكتب ىف رقعة 

رب إىن مسىن الرض وأنت أرحم الرامحني ثم يرىم بالرقعة ىف ماء جار ويقول إلىه بمحمد وآهل الطيبني اقض اذليلل إىل ربه اجلليل 
حاجىت ويذكرها فإنها تقىض بإذن اهلل وذكر سيدى ابن عراق ىف كتابه الرصاط املستقيم ىف خواص بسم اهلل الرمحن الرحيم أن من 
كتبها ىف رقعة أول يوم من املحرم مائة وثالث عرشة مرة ومحلت لم ينل حاملها وأهل بيته مدة عمره مكروه ومن كتب الرمحن 

ىلع ابن أىب محزة ونقل الشيخ الرحيم مخسني مرة ومحلها ودخل ىلع سلطان جائر أو حاكم ظالم أمن من رشه ذكره الشنواىن 
العارف ابن عطاء اهلل أنه قال ىف كتابه املصباح ادلاىع  ﴾1/7﴿مة النسفية عن سيدى العالمة حممد طاهر سنبل ىف رشح منظو

إىل الفالح يروى أن اهلل أوىح نلىب من األنبياء من أتاىن وىف صحيفته أربعة آالف مرة بسم اهلل الرمحن الرحيم ركزت لواءه إىل 
ا انلار ولو ال أىن قضيت ىلع لك نفس باملوت ما قبضت روحه قائمة من فوائم العرش وشفعته ىف اثىن عرش الف عتيق قد استوجبو

 وال يمنعه أن يدخل اجلنة إال أن يزنل به املوت
﴿فائدة﴾ لفظ اجلاللة أربعة أحرف وحاصلها ثالثة فاأللف إشارة إىل قيام احلق بذاته وانفراده عن مصنواعته ألنه ال تعلق هل بغريه 

عبد القادر واهلاء إىل أنه اهلادى ملن ىف السماء واألرض اهلل نور السموات اآلية قال سيدى والالم إىل أنه مالك مجيع املخلوقات 
اجليالىن اهلل هو االسم األعظم وإنما يستجاب لك إذا قلت يا اهلل وليس ىف قلبك غريه وهلذا االسم الرشيف خواص وعجائب منها 

غلب عليه منه حال شاهد عجائب امللكوت ويقول بإذن اهلل للىشء أن من داوم عليه ىف خلوة جمردا بأن يقول اهلل اهلل حىت ي
كن فيكون وذكر بعضهم أن من كتبه ىف إناء حبسب ما يسع اإلناء ورش به وجه املرصوع أحرق شيطانه ومن ذكره سبعني ألف 

اع به ىلع ظالم أخذ لوقته مرة ىف موضع خال عن األصوات ال يسأل اهلل شيئا إال أعطيه ومن واظب عليه اكن جماب ادلعوة ومن د
 ومن قال لك يوم بعد صالة الصبح هو اهلل سبعا وسبعني مرة رأى بركتها ىف دينه ودنياه وشاهد ىف نفسه أشياء عجيبة

ومن خواص الرمحن أن من أكرث من ذكره نظر اهلل إيله بعني الرمحة ومن واظب ىلع ذكره اكن ملطوفا ىف مجيع أحواهل وروى عن 
مور ادلنيا أو ادلين ن قال بعد عرص اجلمعة مستقبال يا اهلل يا رمحن إىل ان تغيب الشمس وسأل اهلل شيئا من أأن م اخلرض 
 إعطاه إياه

ومن خواص الرحيم أن من كتبه ىف ورقة أحدى وعرشين مرة وعلقها ىلع صاحب صداع برئ بإذن اهلل ومن كتبه ىف كف 
 بإذن اهلل مرصوع وذكره ىف أذنه سبع مرات أفاق من ساعته

ومن خواص البسلمة لكها أن من تالها عدد حروفها سبعمائة وستا وثمانني سبعة أيام ىلع أى ىشء اكن من جلب نفع أو دفع رض 
أو بضاعة خاف كسادها حصل هل مطلوبه وإذا تليت هذه العدد ىلع قدح ماء وسقيته ابلليد زالت بالدته وحفظ لك ىشء سمعه 

ع أحدى وأربعني مرة أفاق من ساعته وإذا قرئت اثىن عرش ألف مرة فكت رقبة قارئها من انلار بإذن اهلل أو ىف أذن مرصو
واحلاصل أن أرسارها عجائبها ولطائفها ال تدخل ُتت حرص كيف وقد قال اإلمام  واستجيبت دعوته كما ذكر عن الشاذىل 

عىن بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿احلمد﴾ أى اثلناء باجلميل لكم ثمانني بعريا من م لوقرتوكرّم وجهه لو شئت  ىلّع بن أىب طالب 
كمال االتصال أو إشارة إىل استقالل لك بإفادة االبتداء إذ هو  وإنما لم يأت بالعاطف ملا بني اجلملتني من مستحق ﴿هلل﴾ 

بشد ابلاء وقد ختفف وقد تبدل حقيىق وإضاىف ولم يقترص ىلع األوىل مع أن فيها ثناء ألن املبسمل ال يقال هل حامد عرفا ﴿رّب﴾ 
 باؤه األخرية ُتتية كراهة ثقل اتلضعيف قالوا ال وربيك أى ال أفعله وربك وهل معان منظومة ىف قوهل

 رـدبـك مـالـــط مـــب حميـقري
 رناـابر كسـود جــنا املعبـالقـوخ

 
 

 عمـوىل للنـري واملـري اخلـرّب كثـم
 ومصلحنا والصاحب اثلابت القدم
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 معـان أتـت للرب فـادع ملن نظـم  وجـامعـنا والسـيد أحفـظ فهـذه
والصحيح أنه إذا أفرد اختص باهلل تعاىل عرّف أو نّكر كما قاهل ابليضاوى وخالف القرطىب ىف املنكر  واملراد به هنا املالك ﴾1/8﴿

ق ىلع غريه اتفاقا ﴿العاملني﴾ قيل اسم مجع لعالم ال فقال يطلق ىلع غريه وأما املجموع كأرباب متفرقون واملضاف كرّب ادلار فيطل
مجع هل ألن العالم اسم للك ما سوى اهلل والعاملني خاص بالعقالء أو اعّم هلم ولغريهم كما رجحه شيخ اإلسالم وابن حجر و م ر 

وى اهلل يطلق ىلع صنف فيكون أخص أو مساويا وشأن اجلمع كونه أعّم من مفرده وقيل مجع هل ووجه بأنه كما يطلق ىلع ما س
 خبصوصه فيقال اعلم اإلنسان واعلم امللك مصال فيكون أخّص من العاملني فصح فيه معىن اجلمعية بهذا االعتبار

ملا ىف بعض األخبار أن آدم ىلع نبينا وعليه السالم ملا هبط ويلعلم أن أفضل صيغ احلمد احلمد هلل محدا يواىف نعمه ويكافئ مزيده 
اهلل أن يعلمه لكمة جيمع هل فيها املحامد فأوىح اهلل إيله أن قل ثالث مرات عند لك صباح مساء احلمد هلل إلخ قال  إىل األرض سأل

السيد الشبىل ىف رشح خمترص اإليضاح قال أصحابنا ولو حلف يلثننّي ىلع اهلل أفضل اثلناء لم يرّب إال بهذه الصيغة وقال ابن حجر 
 مد كما ينبىغ جلالل وجهك وعظيم سلطانك لاكن أقرب بل ينبىغ أن يتعني لكونه أبلغ وصح به اخلربولو قيل يرّب بيا ربنا لك احل

وينقسم احلمد إىل واجب اكحلمد ىف فاُتة الصالة وخطبة اجلمعة ومندوب كما ىف خطبة انلاكح وبعد األكل والرشب وىف ابتداء 
ملعلمني ومكروه كما ىف األماكن املستقذرة كمجزرة ومزبلة وحرام الكتب املصنفة ودروس املدرسني وقراءة الطابلني بني يدى ا

 كعند الفرح بوقوع املعصية
فقيل هو ألن فيه توحيدا ومحدا وفيها توحيد فقط واحلديث من قال ال هلإ إال اهلل كتب هل واختلف هل هو أفضل أو ال هلإ إال اهلل 

العاملني كتب هل ثالثون حسنة وحط عنه ثالثون سيئة وقيل عرشون حسنة وحط عنه عرشون سيئة ومن قال احلمد هلل رب 
ىه ألنها تنىف الكفر وعنها يسئل اخللق وحلديث مفتاح اجلنة ال هلإ إال اهلل وأفضل ما قلته أنا وانلبيون من قبىل ال هلإ إال اهلل 

نهما أفضل نوعه وبمفهومه ىلع أن ال هلإ إال وأفضل اذلكر ال هلإ إال اهلل وأفضل ادلاعء احلمد هلل وهذا يدل بمنطوقه ىلع أن الك م
اهلل أفضل من احلمد هلل ألن ادلاعء من مجلة اذلكر وأما احلديث األول فأجيب عنه بأن العرشين وإن اكنت أقل عددا أعظم كيفا 

 من اثلالثني
ق أن يدخل من أيّها شاء قال بعض العارفني احلمد هلل ثمانية أحرف كأبواب اجلنة فمن قاهلا عن صفاء قلب استح ﴿لطيفة﴾

فيخري بينها إكراما وال خيتار إال ما سبق ىف علمه تعاىل أنه يدخل منه هذا والالكم ىلع احلمدلة كثري شهري وىف هذا القدر كفاية 
ديلة مرفوع ىلع ابل واهلل املوفق ﴿وأشهد﴾ أى أعرتف بلساىن وأذعن بقلىب بـ ﴿أن ال هلإ﴾ أى ال معبود حبق موجود ﴿إال اهلل﴾ 

من الضمري املسترت ىف خرب ال املقدر وهو موجود العائد ىلع اسمها وأىت بالشهادة عمال حبديث لك خطيئة ليس فيها تشهد فىه 
اكيلد اجلذماء حسنه الرتمذى والشهادة لغة اتلحقيق بابلرص أو ابلصرية اكملشاهدة وتطلق ىلع احلضور حنو ما شهدنا مهلك أهله 

لم حصل بمشاهدة برص أو بصرية ﴿وحده﴾ بانلصب ﴿ال رشيك هل﴾ ىف حمل نصب حاالن من لفظ واصطالحا قول صدر عن ع
عمم ىف لكيهما أو تأسيس إن خصص وحده باذلات وال رشيك هل باألفعال  ﴾1/9﴿إن اجلاللة بتأويل وحده بمنفردا واثلاىن تأكيد 

ا أنها اثنا عرش حرفا منها أربعة حرم وىه لفظ اجلاللة واحد والصفات وىف ال هلإ إال اهلل من األرسار والعجائب ما ال ُيىص ومنه
فرد وهو األلف وثالثة رسد وىه الالمان واهلاء كشهور السنة فتكفر عن قائلها خملصا ذنوب السنة وىه مع حممد رسول اهلل 

ف ﴿وأشهد أن أربعة وعرشون حرفا فتكفر ذنوب أربع وعرشين ساعة وىه ذنوب ايلوم والليلة كما روى عن بعض السل
معرش اآلدميني فهو سيد غريهم باألوىل وُيتمل أن الضمري اعئد للخلق وإنما قدمه ىلع حممد مع أنه صفته سيدنا﴾ أى أرشفنا 

إشارة الستقالهل بنفسه حىت صار اكلعلم ثلبوت سيادته باإلمجاع وهو لغة من فاق غريه كرما وحلما كما قال ببذل وحلم ساد ىف 
مع قوهل عبده جناس الطباق وهو اجلمع بني متضاّدين وأصله سيود اجتمعت الواو وايلاء وسبقت إحداهما قومه الفىت وفيه 

بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت ىف ايلاء ولم تقدم الواو مع أن قاعدة اجتماعهما تصدق به ملا قاهل ابن هشام من أن فعيل ال نظري 
مدا﴾ بانلصب بدل أو عطف بيان من سيدنا ىجء به للمدح كما جياء بانلعت ووجد فيعل كصريف وإن اكن مفتوح العني ﴿حمهل 
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وتقديم سيدنا أبلغ لدلاللة ىلع علميته ىف السيادة ﴿عبده﴾ بالرفع خرب أن ﴿ورسوهل﴾ عطف عليه ويصح نصبهما نعتني ملحمدا 
وقدم العبد عمال حبديث ولكن قولوا   وعليه فاخلرب حمذوف ومجع بينهما يلدفع اإلفراط واتلفريط الذلين وقعا ىف شأن عيىس

وأحبها إىل اهلل وذلا دىع به ىف أرشف املواطن اكإلرساء وإنزال الكتاب وادلعوة إيله تعاىل  عبد اهلل ورسوهل وألنه أرشف أوصافه 
أرشف  لك وعبوديته عبد اهلل يدعوه إىل غري ذقال تعاىل سبحان اذلى أرسى بعبده احلمد هلل اذلى أنزل ىلع عبده وأنه ملا قام 

إيله ىف سائر أحواهل ووجه اإلشارة أنه دال  من نبّوته ورساتله ألن هذا الوصف يشري إىل اغية كمال اهلل تعاىل تعايله واحتياج غريه
تكون ىلع اغية اذلّل واخلضوع بالنسبة جلناب اهلل تعاىل ال غري وأن السيادة إنما ىه ىف احلقيقة هل تعاىل ال غري فاملناسب أن 

 العبودية ملن هو دونه ومما يناسب هنا قوهل
 وتبــــهاوممـــــا زادىن شــــرفا 

 دخوىل ُتت قـــولك يا عبـــادى
 
 

 وكــــدت بأخــىص أطـأ الرثيــا
 وأن صــريت أمحـــــد ىل نبــــيا

إال آىت الرمحن عبدا ويطلق ىلع اإلنسان اذلى وللعبد معان منها عبد اإلجياد وليس إال هلل ومنه إن لك من ىف السموات واألرض 
 للمنهمك ىف ُتصيلها ومنه قوهلكعبد ادلنيا  يباع وىلع املتعبد وىلع من ذل وخضع لىشء فيقال عبده

 باملــال حىت صـار عبــد ادلرهـم  تّبـا لعبـــد مــال عـــن أسـياده
إظهار اتلذلل والعبادة أبلغ إذ ىه اغية اتلذلل ظاهرا والرسول بمعىن  وهو مأخوذ من حديث تعس عبد ادلرهم وادلينار والعبودية

 املرسل وهو ىف األصل مصدر بمعىن الرسالة قال الشاعر
 بقـــول وال أرســـلتهم برســـول  لقد كذب الواشون ما فهت عندهم

املرسل ﴿صىل اهلل عليه وسلم﴾ أى أكرمه اغية أى برسالة وذلا أخرب به عن مو ى وه رون ىف قوهل تعاىل إنا رسول بك لكونه بمعىن 
بالفعل إذ هو أبلغ من االسم دلالتله ىلع جتدد احلدوث  ﴾1/11﴿اإلكرام وأىت باجلملة الفعلية ألن األوىل ىف صيغ الصالة أن يؤىت 

معىن ُتقق قيامها وليس وباملاىض لكونه أبلغ من املضارع إلفادته احلصول وُتققه كقوهل تعاىل أى أمر اهلل أى قامت القيامة ب
املقصود من صالتنا عليه الشفاعة ألنا ال نصلح للشفاعة ملثله بل اتلقرب إىل اهلل بامتثال قوهل تعاىل صلوا عليه وسلموا اآلية 

من أسدى إيلكم معروفا فاكفئوه  وشكر هدايته نلا من الضاللة ألنا ال نقدر ىلع ماكفأته إال بها وقد قال  وإظهار تعظيمه 
إال ىف مقام اتلعليم كما أشار ينتفع بالصالة عليه لكن ال ينبىغ نلا اتلرصيح بذلك  فإن لم تقدروا فادعوا هل والصحيح أنه 

 ذللك بعضهم بقوهل
 وصـحـحـــوا بـأنــه ينتــــــفع
 لكنــــه ال ينبـــىغ اتلــــرصيح

 
 

 بـذى الصـــالة شـــأنه مرتفـــع
 ذا صحـــيحنلـا بـذا القـــــول و

الواسطة العظىم ىف إيصال اخلري إيلنا ولو اكن نلا حمل لك منبت شعرة لسان  فال ينبىغ للمصىل أن يالحظ ذلك كيف وهو 
واألحاديث ىف فضل الصالة كثرية وخصائصها غري حمصورة  يصىل عليه آناء الليل وأطراف انلهار ملا قمنا بعرش معشار شكره 

تكفري السيئات وقضاء احلاجات وكشف الكرب املعضالت وال ىشء أنفع منها تلنوير القلوب وحصول فمن ذلك نزول الرمحات و
إال ىف  رضا عالم الغيوب واختصت من بني األذاكر بأنها تذهب حرارة الطباع خبالف غريها فإنه يثريها وال جتب الصالة عليه 

الة وعند غرينا ال جتب ىف الصالة وتفرض خارجها ىف العمر مرة تشهد الصالة األخري وخطبة اجلمعة وتسن ىف األول وخارج الص
وتستحب عند ذكره وقيل جتب ألحاديث كثرية كرغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل ىلّع ومن ذكرت عنده فأخطأ الصالة ىلّع 

صل عليك فأبعده فقال إنه من ذكرت عنده فلم ي أخطأ طريق اجلنة وابلخيل من ذكرت عنده فلم يصل ىلّع وجاءىن جربيل 
كبرية ملا فيه من الوعيد الشديد قال ىف  اهلل وأسحقه قلت آمني وغري ذلك من األحاديث الرصُية ىف أن تركها عند سماع ذكره 

الزواجر لكن إنما يتأىت ىلع القول اذلى قال به مجع من الشافعية واملالكية واحلنفية واحلنابلة من وجوبها لكما ذكره أما ىلع ما 
األكرث من عدم الوجوب فهو مشلك مع هذه األحاديث الصحيحة امهلل إال أن ُيمل الوعيد فيها ىلع من تركها ىلع وجه يشعر  عليه
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كأن تركها الشتغاهل بلعب أو هلو حمرم فهذه اهليئة االجتماعية ال يبعد أن يقال إنها كبرية ملا فيها من القبح  بعدم تعظيمه 
اإلنعام فريجع ملعىن الصالة أو املراد ولم أر من نبّه ىلع ىشء منه والسالم إما بمعىن اتلحية واملراد منها  فتأمله فإنه مهمّ  واالستهتار

بينهما للخروج  ُتية اهلل هل ىف املأل األىلع وإسماع سالمه عليه بكالمه القديم أو املراد به السالمة من انلقائص ومجع املصنف 
وط الكراهة عند القائل بها ثالثة أن يكون اإلفراد منا فال يكره ىف ثناء اهلل ومالئكته من كراهة اإلفراد لفظا أو خطا ورش

وأنبيائه آلية إن اهلل ومالئكته يصلون ىلع انلىب ولم يقل ويسلمون وأن يكون ىف غري ما ورد فيه اإلفراد كحديث من قال يوم 
 غفر هل ذنوب ثمانني سنة وال يصح اتلمثيل بصالة التشهد ألن اجلمعة ثمانني مرة امهلل صل ىلع حممد عبدك ورسولك انلىب األىم

السالم تقدم ىف السالم عليك أيها انلىب وأن يكون لغري داخل احلجرة أما هو فيقول السالم عليك يا رسول اهلل ﴿و﴾ صىل اهلل 
ار واملجرور كما أرشت إيله ىلع لعطفه ىلع الضمري املجرور ويصح كونه عطفا ىلع جمموع اجل ﴾1/11﴿وسلم ﴿ىلع آهل﴾ أاعد 

وللرّد ىلع الشيعة واآلل اسمع مجع ال واحد ولطلب الصالة عليهم بانلص وذلا لم يعدها مع الصحب ألنها عليهم بالقياس ىلع اآلل 
يع أمة املؤمنون من بىن هاشم واملطلب ابىن عبد مناف وقيل أتقياء أمته وقيل مج هل من لفظه واملراد به ىف هذا املقام أقاربه 

اإلجابة ليشمل لك مؤمن ولو اعصيا وحمل اخلالف عند عدم القرينة وإال فرس بما يناسبها فنحو امهلل صل ىلع سيدنا حممد وىلع 
وحنو وىلع آهل اذلين مألت قلوبهم بأنوارك وكشفت هلم حجب  آهل اذلين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهريا يفرس أقاربه 

مجع صاحب  أو ال وحنو وىلع آهل ساكن جنتك جبميع أمة اإلجابة ﴿و﴾ صىل اهلل وسلم ىلع ﴿صحبه﴾  أرسارك باألتقياء أقاربه
كركب وراكب عند األخفش واتلحقيق ما عليه سيبويه من أنه اسم مجع هل ألن فعال ليس من أبنية اجلموع بل من املصادر 

صحب بضم فتشديد كعاذل عذل مأخوذ من فالقياس كونه مفردا ومجعه ىلع صحاب كضخم وضخام وقياس مجع صاحب 
الصحبة وىه العرشة قلت أو كرثت لكنها ىف العرف خاصة بالكرثة أو املالزمة وذلا قالوا لو حلف أن ال يصحب زيدا فالقاه لم 

 ممز مؤمنا به بعد ابلعثة ببدنه ىف حمل اتلعارف ولو حلظة واكن غري ُينث واملراد بالصاحب هنا الصحاىب وهو من اجتمع به 
ومات ىلع اإليمان ولو لم يرو عنه شيئا ﴿و﴾ صىل اهلل وسلم ىلع ﴿اتلابعني﴾ مجع تابع وهو لك من اجتمع بأحد من الصحابة 

ولو ىف  وللصحابة  مؤمنا ولو يسريا أو بدون رواية ىلع األصح عند املحدثني كما ذكره العالمة الصبان واملراد هنا اتلابع هل 
م القيامة فيدخل فيهم العصاة ألنهم أحوج إىل ادلاعء من غريهم وىف الكمه وىف الكمه الصالة والسالم ىلع غري جمرد اإليمان إىل يو

اإلنبياء واملالئكة وىه مطلوبة تبعا كما هنا أما استقالال فقيل باملنع وقيل خالف األوىل واتلحقيق أنها مكروهة تزنيها ألنها من 
وإن صح املعىن كما ال يقال حممد عّز وجّل وإن اكن عزيزا جليال  أو  أبو بكر أو ىلّع  شعار أهل ابلدع اكلرافضة فال يقال

 واستثىن من غري األنبياء لقمان ومريم فىف األذاكر أنه ال يكره ىف حقهما ذلك ملا ىف القرآن مما يرفعهما عن حال من يقال فيه 
صىل ىلع آل أىب أوىف  منهم ذلك ىلع غريهم ولو استقالال كما ورد أنه فيحسن وحمل الكراهة من غري األنبياء واملالئكة أما هم 

 أو  وحمل كراهة السالم إذا لم يكن خطابا أو جوابا اكبتدائه ورّده أو مزنال مزنتله كما ىف املراسالت فاملكروه مثل فالن 
 عني صحابيا فأىت به املصنف اقتداء به ىف خطبته وكتبه كما روى عن حنو أرب ﴿أما بعد﴾ هذا اللفظ هو اذلى اكن يقوهل 

وبعض املؤلفني يرى االقتداء بلفظ بعد فقط فيعدل إىل الواو اختصارا وىه تكون ظرف زمان كثريا كجاء زيد بعد عمرو وماكن 
ا إال اتلعليق والرشط لكن قل أن يقصد هذا منها وال يقصد منهقليال كدار زيد بعد دار عمرو وتصلح هنا هلما وأصل معناها 

 االنتقال من غرض آلخر
واختلف ىف أول من نطق بها فقيل داود وىه فصل اخلطاب أو سليمان أو أيوب أو يعقوب ملا جاءه ملك املوت يلقبضه قال أما بعد 
فأنا آل بيت مولك بنا ابلالء أو كعب بن لؤّى أو يعرب بن قحطان أو قس بن ساعدة األيادى حكيم العرب أو سحبان بن وائل ىف 

 زمن معاوية ومحل ىلع أنه من تكلم بها ىف الشعر وقد نظم ذلك العالمة السحيىم بقوهل
عد أوال ـفيمن بأما ب ﴾1/12﴿

 نطق
 
 

 قـــيمان انطلـداود سلـف فـخل
 ربــداء أقـب ذو ابتـبان كعـسح
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 ربــس يعـــوب وقـوب أيــيعق
ية إسم عيل فهو األول مطلقا إن قلنا إنه قبل إبراهيم وإنه ابن هود قال فإن ثبت أن يعقوب أول من قاهلا وقلنا إن قحطان من ذر

فيعرف هو األول واألويلة ىف ابلاىق نسبية واألصل مهما يكن من ىشء بعد البسملة وما بعدها ﴿فهذا﴾ أى احلارض ىف اذلهن 
ور تللك األلفاظ وال ملعانيها خارجا ىلع فاإلشارة إىل األلفاظ املرتبة املجتمعة املستحرضة ذهنا قدمت اخلطبة أو أخرت إذ ال حض

وجه الرتتيب واتلعقيب وإن وجدت فيه لكن ال ىلع ذلك الوجه بل متعاقبة تنقىض بمجرد انلطق بها ﴿جزء لطيف﴾ أى صغري 
اءه جرما وإن اكن من جهة املعىن كبريا كما يعرفه من اطلع عليه وأمعن انلظر فيه وُيتمل أن معىن لطيف رقيق ال ُيجب ما ور

معرتضة بني ﴿يرسه﴾ أى سهله ﴿اهلل سبحانه و ﴿تعاىل﴾ مجلة داعئية أى امهلل يرسه  من املحسوسات فيكون مدحا هل وقوهل 
املوصوف ووصفه باجلملة بعد وصفه باملفرد وىه قوهل ﴿فيما﴾ أى ىف دال متعلق ما ﴿جيب تعلمه﴾ ىلع لك جاهل به ﴿و﴾ فيما 

ه من أهل ورفيق وجار وغريهم ذكر وغريه ومتعلق ما ذكر هو األحاكم بمعىن النسب فشبه جيب ىلع لك من علمه ﴿تعليمه﴾ لغري
ادلال واملدلول بالظرف واملظروف جبامع شّدة اتلمكن ىف لك تشبيها مضمرا ىف انلفس وأثبت ىف ختيال ﴿و﴾ كما جيب تعلم ذلك 

عظم فليس املقصود العلم أو اتلعليم فقط ﴿للخاص﴾ أى وتعليمه جيب ﴿العمل به﴾ أى بما فيه أو بما ىف مثله إذ هو الركن األ
عليه واملراد به املنقطع لطلب العلم املتجرد هل فإنه ال يستغىن عنه أو عن مثله ولعله ي الجيد أحسن منه بل وال مثله ىف فنه 

ىل وما يكفر من قول أو ﴿و﴾ ىلع ﴿العام﴾ أى اذلى يريد تعلم ما جيب عليه من أراكن اإلسالم كصالة وزاكة وحج وصفات املو
ما فيه من األحاكم يلكون ىلع فعل أو نية وما ُيرم وغري ذلك مما سرتاه إن شاء اهلل تعاىل فال بد لكم مسلم ومسلمة من معرفة 

بصرية ىف دينه إذ جيب ىلع لك ملكف معرفة ما ُيتاجه من أمور ادلين وما حدث هل من أحاكم ليست فيه سأل عنها العلماء وإال 
 منت عمياء وخيط خيط عشواء كما قال ابن رسالن ركب

 أعمــــاهل مــردودة ال تقــــــبل  لـــلم يعمـــري عـــن بغــولك م
ىلع لسان نبيه  ثم ملا ذكر أن هذا الكتاب موضوع فيما جيب يبني معىن الواجب فقال ﴿والواجب﴾ أى رشاع هو ﴿ما وعد اهلل﴾ 

  من فعله املثوبة ىف اآلخرة وملا تناول قوهل ما وعد إلخ املندوب أخرجه بقوهل ﴿وتوعد﴾ اهلل ﴿فاعله باثلواب﴾ أى بأن جيزى 
وهما  الفرض والركن ىف غري احلج أما فيه فالواجب ما جيرب بدم﴿تاركه بالعقاب﴾ ىف اآلخرة وإن اكن قد يعفو عنه ويرادف الواجب 

ىلع نية كنفقة الزوجة والقريب والرقيق ورّد املغصوب والعارية والوديعة  ما ال يصح احلج بدونه وظاهر أن الواجب اذلى ال يتوقف
والواجب ىلع  يعترب ىف اإلثابة عليها قصد فاعلها اتلقرّب بها أما الواجب عقال فهو ما ال يصح ىف العقل عدمه كوجود ابلارى 

من مجع بدءوا به برشوطه ال أثموا لكهم كرّد السالم الكفاية هو ما طلب من مجع فإذا قام به واحد منهم سقط احلرج عن ابلاقني وإ
تركه  ﴾1/13﴿وسيأىت أن احلرام ما توعد اهلل فاعله بالعقاب واملكروه ما طلب تركه طلبا غري جازم وليس ىف فعله عقاب نعم إن 

نبىغ أن يعلم أنه يطلب من لك بسط ليس هذا حمله ثم أنه يممتثال للرشع أثيب واملباح ما أذن ىف فعله وتركه ىلع السواء وىف ذلك 
وآهل وصحبه وثالثة  بادئ ىف فن أربعة أمور ىلع سبيل الوجوب الصناىع البسملة واحلمدلة والتشهد والصالة والسالم ىلع انلىب 

له ونفعنا به إال تسمية نفسه ولع  يفتهىلع سبيل انلدب الصناىع أيضا تسمية نفسه وكتابه واالتيان برباعة االستهالل ولم 
نلكتة وىه طلب اخلمول واهلل أعلم فذلا قال عطفا ىلع مقدر ﴿وسميته﴾ أى وضعته وسميته أى اجلزء اللطيف املؤلف املفهوم 
من السياق فاملسىم إنما ىه األلفاظ املؤلفة لكن باعتبار دالتلها ىلع املعاىن كما هو اتلحقيق من احتماالت سبعة للجرجاىن ىف 

﴿سلّم اتلوفيق﴾ مفعول لها أنه األلفاظ الو انلقوش أو املعاىن أو اثنان منها أو اثلالثة واملختار األول مسىم الكتب والرتاجم وحاص
ثان لسىم ألنه جيوز تعديه للثاىن بنفسه وبابلاء كسميت ابىن بمحمد والسلم حقيقة فيما يتوصل به إىل أىلع حمسوس حباسة ابلرص 

طع انلظر عن العلمية وإال فهو حقيقة لوضعه ىلع هذا الكتاب بطريق انلقل ال ألنه وإال كما هنا فمجاز باالستعارة املرصحة بق
املنقولة وىه حقائق ىلع أنه حينئذ جزء علم إذ العلم جمموع قوهل سلم اتلوفيق أى املوصل  اإلعالكصار حقيقة عرفية فهو من 

لعبد وىف اللغة اتلأيلف بني شيئني فأكرث هذا عند ﴿إىل حمبة اهلل ىلع اتلحقيق﴾ واتلوفيق ىف الرشع خلق قدرة الطاعة ىف ا
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األشعرى واألول ما قاهل إمام احلرمني وهو خلق الطاعة آلنه مأخوذ من الوفاق فكأنه قيل هو خلق ما يكون به العبد ملا طلبه 
ود ىف الاكفر مع أنه غري الرشع موافقا واملوافقة ال تكون إال بنفس الطاعة ال بالقدرة عليها وألن خلق القدرة ىلع الطاعة موج

ىه العرض املقارن للطاعة وهو غري موجود ىف الاكفر وليس املراد بها سالمة األسباب كما فهم موفق وإن أجيب عنه بأن القدرة 
نه األلفة املعرتض ولعزته لم يذكر ىف القرآن إال مرة واحدة بلفظه ومعناه ىف قوهل تعاىل وما توفيىق إال باهلل وأما ىف غريه فاملراد م

كما ىف قوهل تعاىل إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا وضده اخلذالن وهو لغة عدم انلرصة واإلاعنة ورشاع خلق قدرة املعصية واملتعلم 
املوفق من حاز أربعا شدة العناية أى قوة االعتناء وذاكء القرُية ومعلما ذا نصيحة واستواء الطبيعة أى خلوّها عن الشواغل 

ت ومن مجلتها سالمة اتلخيل عن أن يرسم فيه خالف امللىق إيله قيل إذا مجع العالم ثالثا تمت انلعمة ىلع املتعلم وسالمة اآلال
وحسن الفهم وحمبة اهلل ُتصل بامتثال الصرب واتلواضع وحسن اخللق وإذا مجع املتعلم ثالثا تمت انلعمة ىلع املعلم العقل األدب 

قال تعاىل قل إن كنتم ُتبون اهلل فاتبعوِن ُيببكم اهلل قال ىف روح ابليان املحبة ميل  ل األمر واجتناب انلىه واتباع الرسو
انلفس إىل الىشء لكمال أدركته فيه حبيث ُيملها ىلع ما يقربها إيله والعبد إذا علم أن الكمال احلقيىق ليس إال هلل وأن ما يراه 

اهلل لم يكن حبّه إال هلل وىل اهلل وذلك يقتىض إرادة طاعته والرغبة فيما كماال من نفسه أو من غريه فهو من اهلل وباهلل وإىل 
ىف طاعته واحلرص ىلع مطاوعته واتلحقيق  يقربه إيله فذللك فرست املحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة التباع الرسول 

 ابلني وقد يطلق ىلع إثبات الىشء بديلل ىلع الوجه احلق اتلثبيت واتلوثيق من حق األمر ثبت واملراد أنه موصل إىل حمبته 
ىف ُتقيق ما أمله من   ﴾14/ 1﴿﴿تنبيه﴾ احلق أن أسماء الكتب والرتاجم والعلوم من قبيل علم الشخص واهلل أعلم ثم ابتهل 

ري والرشف مواله فقال ﴿أسأل اهلل﴾ وحده ال غريه ﴿الكريم﴾ بفتح الاكف ىلع األفصح ويصح كرسها أى اجلوّاد اجلامع ألنواع اخل
والفضائل أو الصفوح مأخوذ من الكرم وهو إعطاء ما ينبىغ ال لغرض وعلة وهو معىن قوهلم ىلع وجه ينبىغ ﴿أن جيعل﴾ تأيلىف 

ال يتجاوز ذلك ﴿و﴾  ﴿ذلك﴾ اجلزء موهبة ﴿منه و﴾ خالصا ﴿هل﴾ من حنو رياء وسمعة ﴿و﴾ حمبة ﴿فيه﴾ تعاىل وىف رسوهل 
بطريق الفضل ألنه تعاىل ال جيب عليه ﴿و﴾ أن جيعله ﴿موجبا﴾ يعىن حمصال  يه ﴿إيله﴾ موصال من تمسك به وعمل بما ف

ىشء سواء اكن ثوابا أو عقابا كما هو مذهب أهل السنة ﴿للقرب و﴾ املزنلة ﴿لزلىف﴾ بمعىن القرىب كما ىف القاموس فهو من عطف 
ن داع لكتابه بذلك داع للواقف عليه فقال ﴿و﴾ أسأل اهلل ال ماكن وبعد أ ماكنةالرديف ﴿دليه﴾ أى عنده ىف نعيم جناته عندية 

  ﴾أى ذلك اتلأيلف بمطالعة أو كتابة أو حنو ذلك أوال ﴿بالعمل﴾ أى للعمل ﴿بمقتضاه﴾ أى ﴿أن بوفق﴾ لك ﴿من وقف عليه
باتلوّدد﴾ أى ىف ﴿بمقتىض ما فيه من فعل الواجب واجتناب املنىه عنه ﴿ثم﴾ بتجصيل ﴿الرتىق﴾ أى االرتفاع من درجة دلرجة 

درجات اتلودد إىل مواله عّز وعال ﴿بانلوافل﴾ أى بفعلها من صالة وصدقة وصيام ونسك وغريها ﴿يلحوز﴾ أى ُيوى ﴿حبه﴾ 
  وواله﴾ فيكون حبيبا هل وويلا إن طلب أعطاه وزاده مما أحبه هل فيتوىل أمره حبسن تدبريه ىف مجيع أحواهل قال تعاىل إن اذلين﴿

الصاحلات أى مجعوا بني عمل القلب واجلوارح سيجعل هلم الرمحن وّدا أى سيحدث هلم ىف القلوب موّدة من غري آمنوا وعملوا 
تعرّض منهم ألسباب من قرابة وصداقة سوى ما هلم من اإليمان والعمل الصالح وفيه إشارة إىل أن يذر اإليمان إذا وقع ىف أرض 

رسله ومالئكته واملؤمنني كما ىف روح ابليان وورد ىف ىب إىل أن يثمر حمبة اهلل والقلب وترىب بماء األعمال الصاحلة ينمو ويرت
احلديث من آذى ىل ويلا فقد آذنته أى أعلمته باحلرب وما تقرّب إىّل عبد بىشء أحّب مما افرتضته عليه وال يزال عبدى يتقرب إىّل 

ى يبرص ويده الىت يبطش بها ورجله الىت يمىش بها وإن بانلوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت سمعه اذلى يسمع به وبرصه اذل
سألىن أعطيته وإن استعاذىن أعذته واملعىن كنت أرسع لقضاء حاجته من سمعه ىف االستماع وبرصه ىف انلظر ويده ىف ابلطش 

بلقاء فتمىح أوصافك ورجله ىف املىش وقيل كنت معينا هل ىف احلواس املذكورة واهلل أعلم وىف لطائف املنن املعىن به وجود ا
يقول إن هلل عبادا حمق أفعاهلم بأفعاهل وأوصافهم بأوصافه  وتطوى بظهور أوصاف املوىل فيك وسمعت شيخنا أبا العباس 

ومحلهم من أرساره ما يعجز اعمة األويلاء عن سماعه وهم اذلين غرقوا ىف حبر اذلات وتيار الصفات فالفناآت ثالثة وذواتهم بذاته 
ل بالفعل والوصف بالوصف واذلات باذلات وىف األمري ىلع عبد السالم عن الشعراىن ىف أول املبحث السادس معىن كنت فناء الفع
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سمعه إلخ إن ذلك الكون الشهودى مرتب ىلع ذلك الرشط وهو حصول املحبة فمن حيث الرتتيب الشهودى جاء احلدوث املشار 
وقال الشيخ مىح ادلين إن املراد بكنت سمعه  قاهل األستاذ سيدى ىلع وفا  إيله بقوهل كنت سمعه ال من حيث اتلقرر الوجودى

وبرصه إلخ انكشاف األمر ملن تقرب إيله تعاىل بانلوافل ال أنه لم يكن احلق سمعه قبل اتلقريب ثم اكن اآلن تعاىل اهلل عن ذلك 
بليان ىف آخر سورة الكهف أن من ادىع حمبة اهلل اإلهلية وىف روح ا ﴾1/15﴿وعن العوارض الطارئة قال وهذا من غرر املسائل 

إذ ال جتتمع والية احلق ووالية اخللق وقد قال بعض املحققني أبت املحبة أن تستعمل حمبا لغري ووالءه ال يتخذ من دونه ويلا 
األمر وانلىه كما حمبوبه وحب اهلل تعاىل قطب تدور عليه اخلريات وأصل جامع ألنواع الكرامات وعالمته اجلريان ىلع موجب 

قال بعضهم نزه موالك وعظمه من أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك ا ـهوقال ىف سورة ابلقرة دعوى املحبة واخللوص بدون 
 املواطأة من فعل املالحدة والزنادقة واملحب ال يفعل إال ما ُيب حمبوبه قال الشاعر

 هـهر حبـت تظـه وأنـى اإللـتعص
 هــادقا ألطعتــك صــو اكن حبـل

 
 

 عـــال بديـــرى ىف الفعـذا لعمه
 يعـــــب مطــن ُيـب ملــإن املح

ثم الوهل فاملوافقة للطبع وامليل للنفس والوّد للقلب واملحبة وىف آخر سورة مريم اعلم أن املحبة املوافقة ثم امليل ثم الوّد ثم اهلوى 
يقال نور املحبة ثم نار العشق ثم حرارة الشهوة ثم ابلخار اللطيف ثم  وهل زيادة اهلوىللفؤاد وهو باطن القلب واهلوى غلبة املحبة وال

انلفس الرقيق ثم اهلوى الرقيق ﴿فائدة﴾ قال األمري ىف حاشيته ىلع عبد السالم ملا ورد حبيب اهلل وخليله وجب قبوهل وتأويله بأن 
صديق اهلل لعدم وروده مع ن الك يعاون صاحبه وال جيوز أن يقال املعىن يفعل معه ما يفعله املحب من اإلحسان وليس املعىن أ

إيهامه املحال أى املعاونة وقد حىك شارح ادلالئل خالفا ىف إضافة العشق هل تعاىل قياسا ىلع املحبة وألصح املنع لعدم اإلذن مع 
ملحبوبني املقربني العاشقني لك يا اهلل قال وىلع اجلواز ما ىف بض نسخ ادلالئل فاجعلىن من املحبني ا واتلمازجإشعاره باتلعشق 

 الشارح الفا ى واألصح حذفها

﴿فصل﴾ فيما جيب ىلع امللكف وهو لغة احلاجر بني الشيئني واصطالحا اسم جلملة خمتصة من العلم مشتملة ىلع فروع ومسائل 
سؤال واصطالحا مطلوب خربى يربهن اغبلا والفرع ما ينبىن ىلع غريه وعكسه األصل واملسائل مجع مسئلة وىه لغة مطلق ال

عليه العلم ﴿جيب ىلع اكفة﴾ أى مجيع ﴿امللكفني﴾ غري املسلمني ﴿ادلخول ىف دين اإلسالم﴾ اإلضافة للبيان أى دين هو اإلسالم 
وعمل ملا وادلين لغة العادة والشأن ويطلق ىلع اإلذالل واالستعباد يقال دانه أى أذهل واستعبده وىف احلديث الكيس من دان نفسه 

بعد املوت وىلع املجازاة ومنه كما تدين تدان ومنه ادليان من أسمائه تعاىل أئنا ملدينون أى ملجزيون وحماسبون وىلع الطاعة يقال 
دان هل إذا أطاعه ومنه ادلين الرشىع كما ىف الصحاح وخصص باألحاكم الىت رشعها اهلل تعاىل وبينها لعباده ألنهم أطاعوا وامتثلوا 

هذا هو املراد من قوهلم ادلين وضع إلىه سائق ذلوى العقول السليمة باختيارهم املحمود إىل ما هو خري هلم باذلات يلنالوا سعادة هلا و
ادلارين واإلسالم هو اخلضوع واالنقياد أللوهيته تعاىل أى اإلقرار الظاهرى وعدم العناد وإن لم يعمل ىلع اتلحقيق وال يتحقق إال 

ىه وقيل هو اإليمان ويدل هل أفمن رشح اهلل صدره لسإسالم أى اتلصديق بما جاء من عنده تعاىل واإلقرار به أى بقبول األمر وانل
هذا موجود ىف الكفار يعرفونه بمعىن حديث انلفس وإذاعنها اتلابع للمعرفة ال جمرد نسبة الصدق ومعرفته كما هو معناه املنطىق إذ 

وإن اختلفا مفهوما فماصدقهما واحد فال يصح رشاع أن ُيكم بإيمان أحد دون إسالمه  كما يعرفون أبناءهم وهما ىلع األول
املنافق قبل  ﴾1/16﴿وعكسه وأما من صدق بقلبه واخرتمته املنية قبل انلطق فمسلم مؤمن عند اهلل واكفر ىف الظاهر كما أن 

تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ألن املراد فيه باإلسالم علم حاهل ىلع عكس ذلك فتحقق اتلالزم بينهما وال يرد قوهل تعاىل قل لم 
 اإلسالم لغة ال رشاع

الصبان الالكم ىف اإليمان الاكمل بمصاحبة األعمال واإلسالم الاكمل بمصاحبة اتلصديق أما األول﴾ قال العالمة  :﴿تنبيهان
 بقلبه الغري العامل جبوارحه وعكسه إسالمهما فال تالزم بينهما حىت يتحدا ماصدقا بل ينفردان ماصدقا كما ىف املصدق

﴿اثلاىن﴾ قال انلووى ىف اتلهذيب يذكر ىف كتب الفقه اكفة باإلضافة وأل واملراد بها اجلميع وهو غلط عند انلحاة فإنهم ال جيزون 
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اجلوهرى وال تضاف استعماهلا إال حاال فيقال مذهب العلماء اكفة بمعىن مجيعا كما قال الفراء وىف القاموس وال تدخلها أل ووهم 
﴿و﴾ أما املسلمون فيجب عليهم ﴿اثلبوت﴾ والرسوخ ﴿فيه﴾ أى ىف دين اإلسالم ﴿ىلع ادلوام﴾ ىف مجيع األوقات واألعوام ﴿و﴾ 
إذا  ذلك بأن ُيصل من لك فرد منهم ﴿الزتام ما لزم﴾ أى وجب ﴿عليه من األحاكم﴾ الظاهرة وابلاطنة من أقوال ونيات وأفعال

﴾ إذ ال يعذر فيه أحد ذكرا اكن أو غريه حرا أو غريه مسلما أو علمه واعتقاده مطلقا﴿ ىلع لك ملكفب﴾﴿فمما جي علمت ذلك
﴾ فيجب عله انلطق به حاال يلدخل ىف دين اكفرا﴿ ﴾ املأمور بذلكإن اكن﴿ ﴾ إالانلطق به ىف احلال﴾ لكن ال جيب ﴿و﴿ اكفرا

﴾ مبتداء خربه مما جيب الشهادتان﴿ األخري ﴾الصالة﴿ ﴾ غري تشهدىف﴿ـ﴾ ال جيب عليه انلطق به ف﴿ ﴾ يكن اكفراوإال﴿ اإلسالم
العلمية والعملية مندرجة فيهما وال يصح من أحد اإليمان إال بهما وذلا اكنتا مفتاح اجلنة وال يرجح ىف وذلك ألن مجيع الطااعت 

﴾ بفتح اهلمزة خمففة من أن﴿ أعتقد وأذعن﴾ أى وهما أشهد﴿ املزان ىشء بهما وأفضل ما قاهل انلبيون عليهم الصالة والسالم
﴾ بالرفع بدل من ضمري خرب ال املحذوف أو بانلصب ال هلإ إال اهلل﴿ اثلقيلة واسمها ضمري الشأن أى أنه أى احلال والشأن ومجلة

بالرضورة وملك ﴾ أى مرسل منه تعاىل إىل لك إنىس وجىن إمجااع معلوما من ادلين وأشهد أن حممدا رسول اهلل ﴿ ىلع االستثناء
كما اعتمده ابن حجر ومجع حمققون اكلسيوىط ىف اخلصائص بل وأفرده بتأيلف سماه تزيني اإلرائك ىف إرسال انلىب إىل املالئك قالوا 
واحلق تكليف املالئكة بالطاعة العملية دون حنو اإليمان فإنه رضورّى فيهم فاتللكيف به ُتصيل حاصل وألف بعضهم رسالة 

وإىل احلور العني والودلان قال ولعّل من مجلة فوائد اإلرساء ودخول اجلنة تبليغ من ىف السموات من عثته إيلهم ىف إرساهل وب
املالئكة ومن ىف اجلنان من احلور والودلان ومن ىف الربزخ من األنبياء رساتله يلؤمنوا ىف زمنه مشافهة بعد أن اكنوا مؤمنني به 

سبىك من حديث وأرسلت إىل اخللق اكفة أنه مرسل إىل مجيع األنبياء واألمم السابقة واإلمام قبل وجوده بل أخذ اإلمام اتلىق ال
 ابلارزى أنه مرسل إىل اجلمادات بأن ركب هلا عقول فآمنت به 

 واختلف ىف انلطق بهما بالنسبة للمتمكن القادر فعند األشاعرة واملاتريدية وغريهم أنه رشط إلجراء األحاكم ادلنيوية عليه
ىف مقابرنا واتلوارث واملناكحة فمن صّدق بقلبه وال يقّر بلسانه اتفاقا لغري عذر وإباء فمؤمن عند اهلل اكلصالة خلفه وعليه ودفنه 

نطلع عليه بظهور عالمة كسجود لصنم فنحكم غري مؤمن ىف أحاكم ادلنيا ومن أقّر بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس حىت 
فتاركها من غري استحالل  ﴾1/17﴿ ادلارين وأما األعمال الصاحلة فرشط لكمال اإليمان ال لصحته بكفره أما املمتنع فاكفر ىف

رشوعيتها مؤمن مفوّت ىلع نفسه الكمال واآلىت بها ممتثال حمصل ألكمل اخلصال وقيل شطر من مسىم اإليمان وعناد وشك ىف م
يمان ألنه أمر باطىن ال اطالع نلا عليه فال بّد من ىشء يدل يصح خترجيه ىلع لكيهما وإنما اشرتطوا ذلك لصحة اإل والكمه 

عليه وهل الرشط انلطق بما يدل ىلع اإليمان أو ال بّد من خصوص لفطهما قوالن اختار األول ابن حجر وهو مذهب أىب حنيفة 
لعقل وانلطق خبصوص لفظهما أو وقول عند مالك واثلاىن الرمىل وهو القول اآلخر عند مالك واحلاصل أن رشوط اإلسالم ابللوغ وا

بما يدل عليهما ىلع ما مّر ومعرفة معناهما واملواالة بينهما واإلذاعن والقبول حبيث ال يظهر عليه ما يدل ىلع فقد االنقياد 
 من حنو فرض وعدم اتلعليق واإلتيان بالواو وقيل ال يشرتط هذا وقد نظمها بعضهم بقوهلواالختيار واإلقرار بما جحده 

 اهـــال اشتبـالم بــــوط اإلسرـش
 والـــادتني والــطق بالشهـــوانل
 فــد اتصـا اكن باجلحـنت مـوأثب

 
 

 

 راهــدم اإلكـــوغ عــل بلــــعق
 الـلم واعمـيب فاعـذا الرتتـوهك
 فــف الكـزن نكـنن وجنـوأذع

﴾ يا من أن تعلمبـ ﴿ ﴾ ُيصلأشهد أن ال هلإ إال اهلل﴿ ﴾ الشهادتني فمعىن اإلوىل وىهمعىن﴾ إذا عرفت أنه ال بد من معرفة ﴿و﴿
﴾ عطف وتصدق﴿ ﴾ أى تصدق فقوهلوتؤمن﴿ ﴾ بقلبكوتعتقد﴿ يتأىت منك العلم علم يقني ال ظّن معه وال ترّدد وذلا قال

ال ﴿ لشأن ومجلة﴾ بفتح اهلمزة واسمها ضمري اأن﴿ تفسري هل واملراد به اتلصديق اتلابع للمعرفة وال جمرد نسبة الصدق كما مرّ 
خربها إذ لو وجد   ﴾ىف الوجود إال اهلل﴿ ﴾ مستغنيا عن لك ما سواه ومفتقرا إيله لك ما عداه موجود ثابتحبق﴿ ﴾ يعبدمعبود

غريه لفسدت السموات واألرض أى لم توجدا لكن عدم وجودهما باطل باملشاهدة فبطل ما أّدى إيله وهو تعدد اإلهل وثبت نقيضه 
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اذلى ال ثاىن هل ىف ذاته فال تعدد فيها فانتىف الكم املتصل ىف اذلات بمعىن أنها ليست ﴾ الواحد األحد﴿ملوجود هو اهلل وهو أن اإلهل ا
جسما إذ لك جسم وإن اتصل ظاهرا متعّدد حقيقة لرتكبه من أجزاء متعددة واملنفصل بمعىن أنه ليس ىف اخلارج ما يشبهها وال ىف 

ا بمعىن أنه ال تعّدد فيها من جنس واحد فليس هل إال قدرة واحدة وعلم واحد وهكذا واملنفصل صفاته فانتىف الكم املتصل فيه
بمعىن أنه ليس لغريه صفة تشبه شىئا من صفاته كقدرة يوجد بها وعلم ينكشف به لك معلوم بال سبق خفاء وال ىف أفعاهل إذ ليس 

ء الرّى وىف الرساج الضوء وىف السكني القطع برشط عدم املانع وليس ذلك ىف الكون فعل لغريه فهو اخلالق ىف انلار اإلحراق وىف املا
ذلك مؤثرا بطبعه أى حقيقة كما تقول الفالسفة قبحهم اهلل وال بقدرة خلقها اهلل فيه كما تقول املعزتلة وقد غفل عنه كثري من 

حراكت العباد وسكناتهم فعل اهلل فإذا عرفت عن اتلوحيد فقال أن ترى مجيع  العوام وقد سئل سيد الطائفة الصوفية اجلنيد 
 ذلك فقد وجدته وبلعضهم
 رـد يقهـار للضــد القهو الواحـه  هـواه فإنـــــأل ســو اهلل ال تسـه

 وآلخر
ـ  فيـا عجــبا كيـف يعصـى اإللـ 
 وفـى كــل شـىء لــه آيــــــــة

 ة ـــــــريكـل ُتــــى كـوهلل ف

 
 

 

 دــــده اجلاحــحف جيـــه أم كي
 دـــــــــه واحـىل أنــــــدل عـت

 دــــــورى شاهــة ىف الــوسكين
قال بعض العارفني سلطان األسماء ىف ابلاطن الواحد كما أن سلطانها ىف الظاهر الرمحن ألنه اقتىض ظهور الرمحة بإجياد  ﴾1/18﴿

وحدانية األشياء ىف ابلاطن فتالشت عندها حقيقة الكرثة وشاهده ملن املوجودات إلظهار آثار األسماء والصفات والواحد اقتىض 
امللك ايلوم هلل الواحد القهار حيث قدم الوحدانية ىلع الظاهرية وحظ العبد منه أن يغوص ىف جلة اتلوحيد حىت ال يرى من األزل 

عقاب من حيث إن نلا فيها اختيارا وىه ىف احلقيقة الكسب فاثلواب أو الإىل األبد إال الواحد األحد وأفعانلا االختيارية نلا منها 
 ورحم اهلل القائل خملوقة هل 

 ىف لك ىشء وحــــدة األفعـــــال  شهـودك الفعــــل من الفعــــال
 ﴿تنبيه﴾ األحد والواحد اكلرمحن والرحيم فاألوالن خمتصان به تعاىل واألخريان غري خمتصني به تعاىل وعلم من هذين االسمني
ثبوت الوحدانية هل تعاىل وىه إحدى الصفات الواجبة هل تعاىل واثلانية القدم ومعناها عدم سبق العدم وحلوقه الوجود فيجب ىلع 

﴾ بال انتهاء آلخريته والقدم يستلزم ابلقاء وال عكس إذ من القديم﴾ بال ابتداء لوجوده ﴿األوللك ملكف أن يعتقد أنه تعاىل هو ﴿
ه وال يكون القديم إال موجودا خبالف األزىل فإنه اذلى ال أول هل وجوديا اكملوىل وصفاته اثلبوتية أو وجب قدمه استحال عدم

عدميا كعدم اخلالئق ىف األزل واثلاثلة احلياة وىه صفة قديمة تصحح ملن قامت به اإلدراك من علم وسمع وبرص وغريها فهو 
أبدا وىه رشط ىف مجيع الصفات فال يتعقل اتصافه بنحو القدرة إال بعد  ﴾ اذلى ال يموت ألن امليت ال تكون هل صفة كمالالىح﴿

بذاته ليس فيها سابق وال الحق بل اللك أزىل قديم والرتتيب إنما هو ىف اتلعقل والرابعة القيام تعقلها وصفاته تعاىل بانلظر لقيامها 
به واملخصص بكرس الصاد بمعىن أنه ليس حادثا  بانلقس بمعىن أنه غىن عن املحل أى أن ذاته ليست صفة ُتتاج ملحل تقوم

﴾ أى القائم بذاته املستغىن عن غريه أو املقوم لغريه بقدرته القيومفيحتاج ملحدث ُيدثه بل ذاته قديمة وذلك يستلزم أنه الغىن ﴿
ايلاء وأحسن األقوال ىف معناه وإرادته فهو املترصف ىف العالم دنيا وأخرى فهو فيعول من أمثلة املبالغة قلبت واوه ياء وأدغمت ىف 

متصف بذلك  وأمجعها أنه ادلائم القائم بتدير خلقه ويقال فيه قيام وقيّم وبهما قرئ شاذا ىف رشح األربعني ومن عرف أنه 
قال أبو يزيد البسطاىم حسبك من اتلولك أن ال ترى نلفسك نارصا غريه أو لعملك شاهدا غريه واخلامسة انقطع قلبه عن اخللق 

بلقاء وىه ىلع أنها من صفات املعاىن دوام الوجود أما ىلع الراجح من أنها من صفات السلوب فعدم انتهاء الوجود فثبت أنه تعاىل ا
﴾ اذلى ال يقبل الفناء وقيل اذلى ال ابتداء لوجوده وال نهاية جلوده وقيل اذلى يكون ىف أبده ىلع ما اكن ادلائم﴾ ومعناه ﴿ابلاىق﴿

يل اذلى ال آخر لوجوده وذلك ألنه لو جاز أن يلحقه العدم لاكن حادثا فيفتقر ملحدث ويلزم ادلور الو التسلسل عليه ىف أزهل وق
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للك موجود مأخوذ من اخللق وأصله اتلقدير املستقيم فتبارك اهلل أحسن اخلالقني ويستعمل  ﴾اخلالقواللك باطل كيف وهو ﴿
ق ومنه خلق السموات األرض وبمعىن اتلكوين ومنه خلق اإلنسان وإذا ثبت أنه بمعىن اإلبداع وهو إجياد الىشء ال ىلع مثال سب

﴾ هلم إذ من خلقهم خلق أرزاقهم وأصلها إيلهم ويرس هلم أسباب اتلمتع بها وقيل معناه من الرازقاخلالق جلميع اخللق فهو ﴿
 ﴾1/19﴿اهر األقوات لألبدان وىف ابلاطن يرزقهم القناعة ويرصف دواعيهم عن ظلمة املعصية إىل نور الطاعة والرزق ىف الظ

املعارف واملاكشفات للقلوب واألرسار واثلاىن أرشف ألن فيه حياة األبد ومن أعظم الرزق اتلوفيق للطاعة ومن أسبابه كرثة 
لب اجلنة وعن ىلّع كرم اهلل وجهه أمر الرزق بطلبك وأمرت بط الصالة آلية وأمر أهلك بالصالة وكرثة الصالة والسالم عليه 

وأنت عكست ثم الرزق بمعىن املرزوق لك ما ينتفع به الىّح ىف اتلغذى ولو حمرما كأخذه بغصب وحنوه واإلثم من حيث االكتساب 
كما مّر ويدل لعمومه قل أرأيتم ما أنزل اهلل لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال ولو خص باحلالل أو اململوك للزم أن 

غري مرزوق وأن ادلواب غري مرزوقة لعدم ملكها ويرده قوهل تعاىل وما من دآبة اآلية ألنه تعاىل ال يرتك ما  املتغذى دائما باحلرام
أنه عليه فالقول بأنه ما ملك ىف اغية السقوط وال يرد ىلع األول قوهل تعاىل وأنفقوا مما رزقناكم وقوهل تعاىل ومما رزقناكم أخرب 

املدح ىف اثلاىن خصته باحلالل فال يقال إنه تعاىل يأمر باإلنفاق من احلرام أو يمدح عليه ينفقون ألن قرينة األمر ىف األول و
والسادسة العلم وهو صفة قديمة تتعلق بالواجب واجلائز واملستحيل ىلع وجه اإلحاطة ملا هو به من غري سبق خفاء بمعىن أنه يعلم 

جبميع املخلوقات خفيها وجليها قبل وجودها بأنها لم توجد ىف  ﴾العالملك ىشء من األزل ولم يكن جاهال به ثم علمه فهو ﴿
اخلارج وحاهل بأنها موجودة فيه وبعد عدمها بأنها اكنت موجودة ثم عدمت بعلم قديم ال يتعدد بتعدداملعلومات وال يتجدد 

انلملة السوداء أنه تعاىل يعلم دبيب  بتجددها وما يرتاءى من اتلغيريات إنما هو أطوار ىف املعلوم ال العلم وأطبق أهل اإلسالم ىلع
ىلع الصخرة الصماء ىف الليلة الظلماء والسابعة القدرة وىه صفة قديمة يتحصل بها إجياد لك ممكن وإعدامه ىلع وفق اإلرادة 

كن فعال والعلم أى تصلح للتأثري فيه ىلع وفقهما فتعلقهما صلوىّح واثلامنة اإلرادة وىه صفة قديمة بها يتحصل ختصيص لك مم
 أو تراك ببعض ما جيوز عليه من املنظوم ىف قوهل

 املمكنــــــات املتقـــــــابـالت
 أزمنــــة أمكنــــة جهــــــات 

 
 

 وجـودنا والعــــدم الصــــــفات
 كــذا املقـــادير روى اثلقـــــات

فتخصصه بذلك أو بضده ويال أبيض وأن ال يوجد كذلك ىلع وفق العلم فزيد مثال قبل وجوده جائز أن يوجد ىف ماكن ومان كذا ط
قال تعاىل فعال ملا  فثبت أنه ﴿القدير﴾ ىلع لك ىشء قال تعاىل وهو ىلع لك ىشء قدير أى قادر فهو بمعىن فاعل و ﴿الفعال ملا يريد﴾

ليه تعاىل ألنه املستحق يل عيريد وهو بمعىن فاعل إذ هو صيغة مبالغة ومعناها ابلياىن وهو إعطاء الىشء فوق ما يستحقه مستح
 للك كمال

سبق به نعم معناها انلحوى وهو ادلاللة ىلع الكرثة يصح إطالقه عليه تعاىل فال يقع ىف الكون ىشء إال وهو بقدرته ىلع وفق ما 
﴾ ه يشأوما لم ﴾ أى حصل ﴿اكنمن عدم أو وجود أو طاعة أو معصية أو غريه ﴿ العلم واإلرادة فحينئذ ﴿ما شاء﴾ ه ﴿اهلل﴾ 

 نلا وال حول﴿ وخصص باإلرادة العلم حمل إال وقد سبق بهىف  اهجناحفال تمّد بعوضة  ل﴾ أى لم ُيصلم يكن﴿ كذلك ﴾
﴾ العىلّ ﴿ ﴾ أى بإاعنته سبحانهباهلل﴿ ﴾ وهماإال﴿ ﴾ نلا نتقوى بها ىلع الطااعت موجودةوال قوة﴿ نتحّول به عن املعصية موجود
ذ ال رتبة إال وىه منحطة عن رتبته أو اذلى عال عن أن تدرك اخللق ذاته أو تتصور صفاته بالكنه األىلع أى ابلالغ ىف العلّو إ

لعظمته بداية وال لكنه جالتله نهاية وليست بتعظيم  ﴾1/21﴿ ﴾ ىف ذاته ىلع لك ما سواه فليسالعظيم﴿ واحلقيقة فهو املرتفع
والقوة والقدرة وفيه إشارة ملجموع صفاته انلفسية واملعنوية والقدسية األغيار جّل قدره عن احلّد واملقادر وأظهر معاىن العظمة 

من تعلم وعلم فذلك يدىع ىف ملكوت السماء عظيما وأن يستحقر نفسه ويذللها باإلقبال واالنقياد  وحظ العبد منه قوهل 
 ألوامره تعاىل واجتنار نواهيه

ألىب هريرة أال أدلك ىلع لكمة من ُتت العرش من كزن اجلنة تقول ال  ل ﴿تنبيه﴾ ينبىغ اإلكثار من ال حول وال قوة إال باهلل قا
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وانقاد بنفسه هل خملصا فإن ال حول يدل ىلع إال باهلل فيقول اهلل أسلم عبدى واستسلم فوض أمر الاكئنات إيله تعاىل حول وال قوة 
 باب اجلنة وىف رواية ىلع كزن من كنوز اجلنة قال بىل لقيس بن سعيد أال أدلك ىلع نىف اتلدبري للاكئنات وإثباته هل تعاىل وقال 

تضمنت براءة انلفس من حوهلا وفوتها إىل حوهل تعاىل وقوته اكنت موصلة  قال ال حول وال قوة إال باهلل العىّل العظيم أى ألنها ملا
ف أن يعتقد باإلمجال أنه تعاىل سيأىت ابلاىق وجيب ىلع امللكإىل اجلنة فهذة ثمان صفات من مجلة ما جيب معرفته تفصيال و

أو ﴾ ودخل فيه ضد الصفات املتقدمة فيستحيل ىف حقه االتصاف باتلعدد مزنه عن لك نقص﴾ وأنه ﴿موصوف بكل كمال﴿
ليس ﴿ احلدوث أو املوت أو االحتياج ملحّل أو خمصص أو الفناء أو اجلهل أو العجز أو الكراهة تعاىل عن ذلك علوا كبريا وأنه

ىف ذاته وصفاته وأفعاهل والاكف ىف كمثل زائدة أو أصلية واملعىن ليس مثل مثله ىشء ويلزمه نىف املثل ألن القضية  ﴾كمثله ىشء
السابلة ال تقتىض وجود املوضوع وهو املسلوب كزيد يس بعالم فيصدق بوجود زيد مع سلب العلم عنه وبعدمه باللكية واملوضوع 

ر مثله ال ىشء مثله فنىق املثل عن مماثله تعاىل ال يستلزم أن هل مثال حىت يكون املحال بل هنا املثل واملحمول مثل املثل واتلقدي
يستلزم فرضه وإن اكن حماال ففهم من نىف املثل عن مثله نفيه عنه تعاىل ىلع طريقة العرب من أنهم إذا قصدوا سلب أوصاف اذلم 

ن متصفا بها كقوهلم مثلك ال يبخل واهلل أعلم واتلاسعة والعارشة السمع ال يسندونها إيله تأدبا إذ لو أسندوها إيله ألوهم أنه اك
﴾ ال خيتص سمعه بأصوات وال برصه بألوان و﴿ وابلرص وهما صفتان قديمتان ينكشف بهما لك موجود قديما كذاته أو حادثا كغريه

 أن يشغله نداء عن نداء وتمنعه ﴾ دلاعء عباده وترضعهم إيله من غريهو السميعأو ذوات ألن ذلك من وصف احلوادث بل ﴿
﴾ ملا ُتت الرثى بال حدقة وأجفان كما يعلم بغري قلب ويبطش بغري جارحة وخيلق ابلصري﴿ إجابة عن إجابة بال صماخ وآذان و

بغري آلة ولو اختصا بذلك الحتاجا ملخصص خيصصهما بذلك وهو حمال كما مر وحظ العبد من هذين االسمني أن يتحقق أنه 
طلع عليه وناظر ومراقب جلميع حاهل وفعله وقاهل ومن عرف أنه ابلصري زين باطنه باملراقبة وظاهره باملحاسبة قيل إذا تعاىل م

 عصيت موالك فاعصه ىف موضع ال يراك فيه أى وهو غري ممكن
صار إىل اخلبري تسع ﴿فائدة﴾ قال بعض العارفني من أراد إخفاء نفسه عن أعني انلاس فليقرأ عند مروره عليهم ال تدركه األب

﴿و﴾ احلادية عرش املخالفة للحوادث من لك وجه ومعناها سلب اجلرمية والعرضية لوازمهما من حنو زمان  مرات فال يرونه
 وحجر وغريها ﴾1/21﴿﴾ من إنس وجن وملك وشجر هو القديم وما سواهوماكن ومقدار واجتماع وافرتاق عنه تعاىل إذ ﴿

ولو من وجه لاكن حادثا إذ جيب للك من املتماثلني ما جيب ملماثله واحلدوث عليه حمال ثلبوت ﴾ فلو شابه شيئا منها حادث﴿
﴾ أى املوجد هل إذ لك هو اخلالق﴾ إذا ثبت أنه القديم وما سواه حادث ثبت أنه ﴿و﴿ قدمه فاملماثلة عليه حمال وىه ضد املخالفة

﴾ هل خلقه من العدم إىل الوجود ال الحتياجه قال ابن خملوق﴿ ﴾ ما سواه﴾ أن العالم وهو ﴿و﴿ حادث ال بد هل من حمدث
 رسالن 

 ولـو أراد تركـــــه ملا ابتــــــداه  أحـــدثه ال الحتيـــــاجه اإللـه 
خيلق  أى ألنه املختار واللك بمشيئته وإرادته فهو املنفرد باخللق واإلجياد من غري إجبار وال إكراه وال علة وال طبع قال تعال وربك

ق االسفرايىن دخل ىلع القاىض عبد  ما يشاء وخيتار من خري أو رش خالفا للمعزتلة ىف قوهلم ال يرد الرش حىك أن األستاذ أبا إسح 
عن الفحشاء معرضا ملذهب أهل السنة فقال األستاذ أيعىص ربنا قهرا  من تزنهاجلبار املعزتىل ىف جملس فقال القاىض سبحان اهلل 

إن منعىن اهلذى وقىض ىلّع بالردى أحسن إىّل أم أساء فقال األستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك أيت فقال القاىض أر
 ىف الزجرما هو هل فله أن يفعل ىف ملكه ما يشاء فتحري املعزتىل ولم جيد جوابا ولقد أحسن من قال 

 تأمــل ىف ريـاض األرض وانــظر
 أصــــوهل من اجلــــنب زاهــرات
  ىلع قصــب الزبرجــد شاهــدات

 
 

 

 إىل آثـار ما فعـــــــل املليــــك
 ىلع أغصـانهــا ذهــب سبيــــك
 بـأن اهلل يلــــس لـه رشيـــــك

 ومما ينسب لسيدى مىح ادلين تضمني لكمة بليد املشهورة 



 
 قـــالرفي 16

 

 إسعـــاد

 

 تأمـل سطــور الاكئنــات فإنـــها
  وقد حـط فيـها لو تأملت سطرها

 
 

 مـن املـأل األعـىل إيلـك رســـائل
 أال لك ىشء مـا خــال اهلل باطــل

 ﴾ الكمه﴾ اثلانية عرش الالكم وىف مبحثه حارت األفهام وزلت األقدام وفاز أهل السنة بطريق احلق ودار السالم فقالوا ﴿و﴿
هما ليس حبرف وال صوت وال يقبل تقديما ﴾ تعاىل من قدرة وإرادة وغريصفاته﴿ ﴾ أى باىقكسائر﴿ ﴾ قائم بذاتهقديم﴿ وصف

وال تأخريا وال طروّا وال عدما دال ىلع معلوماته من واجب وجائز ومستحيل فهو آمر به وناه وواعد ومتوعد وأما املقروء بألسنتنا 
اللة ىلع معىن الكمه واملحفوظ ىف صدورنا واملكتوب ىف صحفنا فيقال هل الكم اهلل لغة ورشاع وأما عقال فإنما يسىم به حبسب ادل
بكشف احلجاب  القديم واحلاصل أنه جيب علينا أن نعتقد أن هل تعاىل صفة تسىم الالكم ال يعلمها إال هو وأنه أسمعه مو ى 

عنه فسمعه حقيقة ال جمازا قال تعاىل ولكم اهلل مو ى تكليما فأكده باملصدر وال بدع ىف ذلك ألنه كما ال تتعذر رؤيته مع أنه 
﴾ أى تزنه تزنيها ألنه سبحانه﴿ سم وال عرض ال يتعذر سماع الكمه اذلى ليس حبرف وال صوت وإنما اكن بهذه الصفةليس جب

﴾ ألنها حادثة وهو قديم والقديم ال يشبه احلادث وال من املخلوقات﴿مجيع ﴿لسائر﴾ أى  ﴾ أى مغايرمباين﴿ ﴿مباين﴾ أى مغاير
﴾ فليست ذاته كذوات اخللق إذ ال ُيل ىف ىشء وال ُيل فيه ىشء ىف اذلات﴿ غاير هلاوجه كما مر وإال لاكن مثله وهو حمال فهو م

﴾ فليست الصفات﴿ ﴾ ىفو﴿ ﴾1/22﴿﴾ فليس فعله كفعل اخللق ملا مر األفعال﴾ ىف ﴿و﴿ وال خيتص بمحل وال زمن خبالفها
 صفاته كصفاتهم كما مر أيضا

 ألف علم ومائىت علم وذلك ألن عدد لكمة تسع عرشة ألف لكمة قال بعض األئمة القرآن ُيتوى ىلع سبعة وسبعني﴿فائدة﴾ 
وثالثمائة وللك لكمة ظهر وبطن وحّد ومطلع بضم فتشديد ففتح من اطلع ىلع كذا أرشف عليه فإذا رضبت ما ذكر ىف هذه 

أبطن وىف رواية إىل األربعة حصل ذلك وقد ورد ىف احلديث للك آية ظهر وبطن وللك حرف حد ومطلع وأن بلطنه بطنا إىل سبعة 
سبعني بطنا فإذا اعترب ذلك اكنت علومه تسعمائة وثمانية آالف وأربعمائة ألف ألف ألف واملراد بالظهر ما ظهر من املعىن لعلماء 

 الظاهر وبابلطن ما تضمنه من األرسار الىت فهمها أرباب احلقائق مع إبقائها ىلع ظاهرها
ويستحيل ضدها وهو الصمم والعىم واملماثلة للحوادث وابلكم تضم ملا مر الواجبة  ﴿تنبيه﴾ هذه صفات أربع واجبة هل تعاىل

واملستحيل للمستحيلة وبىق الوجود وىه صفة نفسية وضدها العدم وفد فهمت من قول املصنف ال معبود حلق ىف الوجود للواجب 
 إىل آخره فتكون اجلملة ستة وعرشين ثالثة عرش واجبة وثالثة عرش مستحيلة

حلاصل أن الصفات من حيث ىه ثالثة أقسام واحدة نفسية وىه الوجود ومخسة سلبية وىه القدم وابلقاء واملخالفة للحوادث وا
والقيام بانلفس والوحدانية ألنها تنىف لك ما ال يليق به تعاىل وسبعة تسىم صفات املعاىن واذلات وىه احلياة والقدرة والعلم 

ويلزم منها وجوب اتصافه بسبع أخرى تسىم املعنوية وىه كونه حيا قادرا اعملا مريدا سميعا بصريا  واإلرادة والسمع وابلرص والالكم
متلكما أى منسوبة لصفات املعاىن ألنه ال يصح اتصافه بالكون اعملا مثال إال إذا قام به العلم وهكذا وتسىم أيضا أحواال معنوية 

ال مكرها أصم أعىم أبكم فحصل أربعة عرش تضم للستة والعرشين ُيصل واستحالة أضدادها عليه وىه كونه ميتا اعجزا جاه
 أربعون عرشون واجبة وعرشون مستحيلة

وال ترك كم ثواب أو عقاب فله أن يعذب الطائع وأما اجلائز عليه تعاىل فواحد وهو فعل لك ممكن وتركه فال جيب عليه فعل 
فضال منه وليس لك ما جاز وقع بل بعضه يقع ال حمالة للوعد  عله وينعم العاىص وال قبح فيه لو فعل ذلك وإن اكن ال يف

﴾ وتعاىل﴿ ﴾ أى تزنه تزنهاسبحانه﴿ الصادق كتنعيم الطائع وتعذيب الاكفر لكن ال لوجوبه عليه كما يقوهل أهل الضالل والظلم
ه الاكفرون ويقول﴿ ﴾ متعلق بتعاىلعما﴿ عطف ىلع سبحان ملا فيه من معىن تزنه  ﴾ من وجوب ىشء عليهملونالظا﴿ ـ﴾ـ 

﴾ فال ىشء أكرب منه وبعضه ال كبريا﴿ ﴾ يعىن تعايلا فهو مؤكد تلعاىل ىف موضع تعايلا كأنبتكم من األرض نباتا أى إنباتااعلوّ ﴿
جلائز وتنعيم الاكفر لكن ال الستحاتله عقال بل رشاع إلخباره تعاىل بعدم وقوع ذلك واحلاصل أن ا يقع ابلتة اكنلبّوة بعد نبينا 

عقال وهو ما جّوز العقل وجوده وعدمه بال نظر للرشع ال يمتنع وجود ىشء منه وال عدمه ثم إن أخرب الرشع بوقوع ىشء منه 
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فوجوب وقوعه أو امتناعه ال ذلاته فجميع هذه وجب وقوعه رشاع ال عقال وإن أخرب بعدم ىشء منه امتنع وقوعه رشاع ال عقال 
 ﴾ أشهد أن حممدا رسول اهلل﴾ اثلانية وىه ﴿معىن﴾ أما ﴿و﴿ هلإ إال اهلل وىه الشهادة األوىل لصفات مندرجة ُتت أشهد أن ال

﴾ أى أرشفنا ويطلق ىلع أن سيدنا﴿ بمعىن ما قبله كما مر ﴾1/23﴿﴾ وتعتقد وتصدق وتؤمن﴿ ﴾ علم يقنيأن تعلمفىه ﴿
 اذلى يفوق قومه وال شك أن اجلميع جمتمع فيه الغضب وىلع امللك والكريم ومن كرث سواده وهو  ال يستفزهاحلليم اذلى 

﴾ أى خمربنا عن اهلل إذ انلىب لغة املخرب إذا اكن من انلبأ وهو اخلرب واصطالحا إنسان حر ذكر من بىن آدم أوىح إيله برشع ونبينا﴿
ّوة متعلقة باحلق والرسالة أفضل من رساتله إذ انلب أمر بتبليغه أو ال فإن أمر فرسول أيضا فلك رسول نىب وال عكس ونبّوته 
بنصب حممد وابن وحذف تنوينه  ﴾حممد بن عبد اهلل﴿ باخللق كما قاهل ابن عبد السالم ورده ىف اتلحفة بأن ىف الرسالة اتلعلقني

ري وألف ابن وهو بدل من نبينا وابن عطف بيان هل وخرب أن سيأىت ولم خيتلف ىف تسمية أبيه بعبد هلل قال العراىق قال ابن األث
من القثم وهو اإلعطاء أو اجلمع للخرب وقيل أبو حممد أو أمحد فعىل املشهور  وكنيته أبو قثم بضم أوهل فمثلثة وهو من أسمائه 

من أنه توىف واملصطىف محل يكون تفاؤال أو بإهلام ولقبه اذلبيح ألن عبد املطلب ملا أراد حفر برئ زمزم منعته قريش وآذوه ولم 
إال احلرث فنذر لنئ جاءه عرشة بنني يلذحبن أحدهم قربانا عند الكعبة وحفرها هو واحلرث واكنت هل عزّا  يكن هل إذ ذاك ودل

وفخرا ثم ملا كمل بنوه عرشة أقرع بينهم فخرجت ىلع عبد اهلل فأراد أن يذحبه فمنعه سادة قريش وقالوا هل لنئ فعلت ذلك فال يزال 
أنا ابن اذلبيحني أى عبد اهلل وإسماعيل فإنه اذلبيح ىلع  بمائة من اإلبل وذلا قال لك يأىت بابنه ويذحبه فتكون سنة ثم فداه 

ق   وهو ضعيف واكن عبد اهلل من أحشم انلاس وأمجلهم افتتنت به نساء زمانه ودعته امرأة إىل نفسها فأنشأ يقولاألصح وقيل إسح 
 فاملمـــات دونــه رامـــا احلـــأم

  نـــهُيىم الكـــريم عرضــه ودي
 
 

 واحلــــّل ال حـــل فأستبــــينه
 فكيـــف باألمــر الـذى تبغــينه

﴾ واسمه شيبة احلمد سىم به قيل ألنه ودل ىف رأسه شيبة أو لغري ذلك وأضيف للحمد رجاء أن يكرث محد بن عبد املطلب﴿ا
واشتهر بعبد املطلب ألن أباه قال ألخيه املطلب أحد انلاس هل وقد حقق اهلل ذلك فقد اكن مفزاع للنوائب وسيد قريش ماال وفعاال 

أجداد إمامنا الشافىع عند الوفاة أدرك عبدك بيرثب أو ألن املطلب ملا جاء به مكة مردفا خلفه بهيئة رثة فسئل عنه فقال عبدى 
ويرفع من مائدته للطري  متحنث حبراءحياء ثم أحسن حاهل وأظهر أنه ابن أخيه واكن جماب ادلعوة حمرم اخلمر ىلع نفسه وأول 

﴾ واسمه عمرو من العمر بن هاشماعش مائة وأربعني سنة ﴿ا والوحوش ىف رؤوس اجلبال حىت قيل هل الفياض ومطعم طري السماء
 اذلى هو مدة احلياة أو غريه واشتهر بهاشم ألنه أول من هشم الرثيد بمكة ألهل املوسم وقومه ىف املجاعة قال فيه القائل

 ورجـال مكــة مـنتون عجــاف  هشـم الرثيد لقومـه  عمرو العـال
ىف وجهه ال يراه أحد إال قبل يده وال يمّر بىشء إال  واكن أفخر قومه وأعالهم وال ترفع مائدته ىف الرساء والرضاء ونور انلىب 

كها ملا بلغىن من ا فاقدم إىّل ألزوجسجد هل وعرض العرب عليه بناتهم حىت أن هرقل بعث إيله أن هل بنتا لم تدل النساء أمجل منه
﴾ بفتح امليم من اإلنافة أى بن عبد مناف﴿ا كرمك وهو أول من مات من بىن عبد مناف وسنه مخس أو ست وعرشون سنة

االرتفاع أو الرشف وهو لقبه لقب به ملشابهته لعبد مناف بن كنانة واسمه املغرية بضم فكرس منقول من اسم فاعل أاغر تفاؤال 
وىف يده لواء نزار  ويسىم القمر جلماهل واكن فيه نوره  ﴾1/24﴿ه وإاغرته ىلع العدو وساد قريشا ىف حياة أبيه وأطاعته بكرب

 وقوس إسم عيل ووجد الزبري نقشا ىف حجر أنا املغرية بن قىص آمر بتقوى اهلل وصلة الرحم وعناه القائل
 لعبـد منــــاففاملـح خالصــــه   اكنـت قـريش بيضـــة فتفلقــت 

ترباك به فعبد مناف ابن قىص بضم  واملح باحلاء املهملة صفار ابليض كما ىف العلقىم ىلع اجلامع الصغري وينبىغ أن يتمم نسبه 
ففتح فتشديد مصغر فىص بفتح فكرس من قىص إذا بعد سىم به بلعده عن عشريته حيث احتملته أمه فاطمة ىف قصة طويلة 

ن اسم فاعل مجع املشدد ألنه اكن جيمع قومه يوم اجلمعة فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم احلرم وخيربهم ببعثته واسمه جممع منقول م
  واكنت هل احلجابة والسقاية والرفادة ودار انلدوة واكن مجيال جدلا اعملا ىف قومه ابن الكب بكرس ففتح منقول من مصدر اكلب
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إال من أسماء السباع وسئل أعراىب لم تسمون ة حىت كأنهم لم جيحدوا أسماء بمعىن ضايق أو من مجع لكب ألنهم يريدون الكرث
أبناءكم بأرش األسماء كلكب وحرب وعبيدكم بأحبها كسعد ومرزوق فقال نسىم أبناءنا ألعدائنا وعبيدنا ألنفسنا واسمه 

ك وهل من الودل الكب ويقظة حكيم ولقب بكالب حلبه االصطياد ابن مرة بضم فتشديد منقول من وصف احلنظل وقيل غري ذل
ابن كعب بفتح فسكون منقول من كعب القدم أو القناة الرتفاعه ورشفه إذ اكنوا  ومن نسله الصديق وطلحة  وتيموبه يكىن 

وأنه من ودله ويأمرهم باتباعه واإليمان به وينشد فيه أبياتا منها  خيضعون هل وهو أول من مجع انلاس للوعظ واتلذكري بمبعثه 
 هلقو

 ذالناـق خــىغ احلــش تبـإذا قري  يا يلـتىن شاهــد فحــواء دعوتــه 
خبمسمائة سنة ابن لؤّى بضم ففتح وتسهل اهلمز واوا مصغر ألى كعىص وهو اثلور وكعبد وهو ابلطء أو مصغر  مات قبل بعثته 

لب بفتحتني أو فتح فسكون أو الغلبة ودل يتيما لواء اجليش وكنيته أو كعب وهل سبعة أبناء ابن اغلب منقول من اسم فاعل الغ
ابن فهر بكرس فسكون منقول من اسم احلجر الطويل األملس أو الصغري اذلى يمأل الكف واسمه قريش منقول من مصغر قرش 

أكرث  ابلحر دابة عظيمة فيه أو من تقرش اجلدل اجتمع وقيل غري ذلك وإيله تنسب قريش وما فوقه من اآلباء كناىن كما قاهل
العلماء وقيل أصل قريش انلرض وعليه الشافىع عزاه العراىق لألكرثين وصححه انلووى والعالىئ ومجع بينمها بأن فهر إمجاع 

تنتىه ملالك ولم يعقب انلرض غري مالك. ابن مالك منقول من اسم فاعل ملك مللكه قريش وأبوه مالك لم يعقب غريه فقريش 
رض بفتح فسكون منقول من اسم اذلهب األمحر نلضارة وجهه ومجاهل واسمه قيس وهل من اذلكور العرب وكنيته أبو احلرث ابن انل

الصلت ومالك وخيدل ولم يعقب إال من مالك ابن كنانة منقول من اسم اجلعبة نفاؤال بسرته قومه فاكن كذلك عظيم لقدر علما 
فيه  شدة الىشء وإصالحه الجتماع نور آبائه مع نوره  وفضال ابن خزيمة منقول من خزمة بفتحتني وهو املرة من اخلزم وهو

ظاهرا فيه  ابن مدركة منقول من اسم فاعل أدرك إلدراكه لك عّز وفخر اكن ىف آبائه مع كون نوره  مات ىلع ملة إبراهيم 
من الودل وكنيته أبو عمرو واسمه عمرو أو اعمر ابن إيلاس منقول من مصدر يئس ألن أباه كرب ولم يودل هل ثم ودل هل بعد أن يئس 

ضد الرجاء وىف املنتىق إنه اكن يسمع من ظهره  ﴾1/25﴿مكسورة عند ابن األنبارى مفتوحة عند ابن ثابت وأصله وهمزته قطع 
باحلج ولم تزل العرب تعظمه جلماهل ابلارع ابن مرض غري مرصوف للعدل والعلمية سىم به ملرضه القلوب حبسنه  دوّى تلبيته 

فلم يره أحد إال أحبه ومن الكمه من يزرع رشا ُيصد ندامة وخريا خلري اعجله فامحلوا أنفسكم ىلع مكروهها وارصفوها ومجاهل 
عن أهوائها فليس بني الصالح والفساد إال صرب فواق وهو أول من سّن احلداء بضم أوهل ممدودا الغناء لسإبل واكن من أحسن انلاس 

عن بعري وهو شاب فصاح فاجتمعت إيله اإلبل من املرىع فوضع احلداء وزاد انلاس فيه ابن صوتا وذلك أن سقط هو أو موىل هل 
بني عينيه فرح فرحا شديدا وقال إن هذا لكه نزر حلق  من الزنر وهو القلة قيل ألنه ملا ودل ونظر أبوه نلوره نزار بكرس فزاى 

لوك وكنيته أبو إياد وقيل أبو ربيعة ابن معّد بفتحتني فتشديد سىم به هذا املولود أو ألنه اكن فريد عرصه وانبسطت هل ايلد عند امل
ألنه اكن صاحب حروب واغرات ىلع بىن إرسائيل ولم ُيارب أحدا إال غلبه وكنيته أبو قضاعة أو أبو نزار ابن عدنان من العدن أى 

اه يلخرج من ظهره من يسود انلاس فولك اهلل به من اإلقامة سىم به ألن أعني اجلن واإلنس اكنت إيله وأرادوا قتله قالوا لنئ تركن
واإلمجاع حجة كما قاهل ابن  ُيفظه وهو أول من وضع عالمات احلرم ومن كسا الكعبة هذا ما أمجع عليه العلماء ىف نسبه 

 دحية ورحم اهلل من قال
 وهلاـــن أصـم مـزها شـبة عـونس

 ا ــسمت رتبة علياء أعظم بقدره
 

 
 ــرىض أكــرم حمتــدوحمتـدها امل

 ولـم تســم إال بانلـــــىب حممـــد
 من جهة أمه حممد بن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن الكب إىل آخره فيجتمع مع نسبه من أبيه ىف الكب هذا ونسبه 

ما اكن فيهم اكفر  آباءه ﴿فائدة﴾ احلق اذلى حققه العلماء اكلفخر الرازى واحلافظ ابن حجر واحلافظ السيوىط وغريهم أن 
عليهم الصالة والسالم وأما آزر فلم يكن أبا إبراهيم بل عمه بإمجاع ومثله سائر األنبياء  ترشيفا ملقام انلبّوة وكذلك أمهاته 



 
 قـــالرفي 19

 

 إسعـــاد

 

نا ىف أهل الكتابني واتلارخيني كما قاهل الشهاب ابن حجر والعرب تسىم العم أبا وقد بسط الالكم ىلع ذلك أهل السري وخلصه شيخ
سريه قال فيها وما قيل إن أم انلرض برة بنت أّد بن طاخبة تزوجها أبوه كنانة بعد أبيه خزيمة فودلت هل انلرض ىلع ما اكن عليه 
اجلاهلية من أنه إذا مات رجل خلف ىلع زوجته أكرب بنيه من غريها غلط فاحش كما قاهل أبو عثمان اجلاحظ قال واحلق أنها 

وال أنىث فنكح بنت أخيها برة بنت مرة بن أّد بن طاخبة فودلت هل انلرض فالغلط جاء من اتفاق االسمني  ماتت ولم تدل هل ذكرا
ما  نكاح مقت وقد قال  وهذا ما عليه مشاخينا من أهل العلم والنسب ومعاذ اهلل أن يكون أصاب نسبه وتقارب النسبني 

أخطأ وشك ىف هذا اخلرب واحلمد هلل اذلى طهره من لك وصم زلت أخرج من نكاح كناكح اإلسالم ومن قال غري ذلك فقد 
تطهريا قال ادلمريى وبهذا أرجو للجاحظ الفوز ىف منقلبه وأن يتجاوز عنه فيما سطره ىف كتبه قال احلافظ الشاىم وهو من 

﴾ بانلصب صفة لقرىشا﴿ انلقائش الىت يرحل إيلها وهو اذلى ينثلج هل الصدر ويذهب وحره ويزيل الشك ويطىفء رشره وقوهل 
﴾ متعلق برسوهل إىل مجيع اخللق﴿ ﴾ بالرفع خرب أنعبد اهلل ورسوهل﴿ ﴾ نسبة لقريش كما مر وقوهلصىل اهلل عليه وسلم﴿ ملحمدا

رسول اهلل واسمه حممد واسم أبيه  أى مرسل إىل لك إنىس وجىن وملك ىلع ما مر فيجب ىلع امللكف أن يعتقد أنه  ﴾1/26﴿
زادها اهلل رشفا واختلف ىف اعم والدته واملشهور أنه اعم الفيل  ﴾ودل بمكة﴿ ن قريش وأمه آمنة ولونه أبيض وأنهعبد اهلل وأنه م

وىف شهرها واملشهور أنه ربيع األول وىف يومها واجلمهور ىلع أنه يوم االثنني لكن اختلف ىف أنه لليلتني خلتا من ربيع األول أو 
كرث أهل احلديث أو لعرش أو الثىن عرشة قال بعضهم وعليه أهل مكة ىف زيارتهم موضع مودله ثلمان قال القسطالىن وهو اختيار أ

اآلن أى الزيارة الكربى وإال فهم يزورونه يوم ثمان أيضا وهذا هو املشهور وقال به ابن إسحق وغريه قيل واحلكمة ىف كون والدته 
  ربيع األول لشبه رشعه بالربيع اذلى هو أعدل الفصول ولعظيم ىف غري األشهر احلرم ترشف الزمن به ال عكسه وكونها ىف

 قدره وأنه رمحة للعاملني
وقد فعله من العلماء من يقتدى به قال  مستحسن ملا فيه من تعظيمه  قال شيخنا ىف سريه القيام عند ذكر وضعه ﴿فائدة﴾ 

 شد منشد قوهلاحللىب فقد حىك أن اإلمام السبىك اجتمع عنده كثري من علماء عرصه فأن
 قليل ملدح املصطىف اخلط باذلهب
 ه ـوان تنهض األرشاف عند سماع

 

 
 ىلع ورق من خط أحسن من كتب
 قياما صفـوفا أو جثـيا ىلع الركـب

فقام عند ذلك السبىك ومجيع من عنده فحصل أنس كبري ىف ذلك املجلس وعمل املودل واجتماع انلاس هل كذلك مستحسن قال 
من الصدقة واملعروف  مة شيخ انلووى ومن أحسن ما ابتدع ىف زمننا ما يفعل لك اعم ىف ايلوم املوافق يلوم مودله اإلمام أبو شا

وتعظيمه وشكر اهلل ىلع ما مّن هل علينا قال السخاوى  وإظهار الزينة والرسور فإن فيه مع اإلحسان للفقراء إشعار بمحبته 
م ال زال املسلمون يفعلونه وقال ابن اجلوزى من خواصه أنه أمان ىف ذلك العام وبىش وحدوث عمل املودل بعد القرون اثلالثة ث

املوايلد أنه اعجلة وأول من أحدثه من امللوك املظفر قال سبط ابن اجلوزى ىف مرآة الزمان حىك ىل من حرض سماط املظفر ىف بعض 
ية وثالثني ألف صحن حلواء واكن ُيرضه أعيان عّد فيه مخسة آالف رأس غنم شواء وعرشة آالف دجاجة ومائة ألف زبد

العلماء والصوفية ويرصف عليه ثالثمائة ألف دينار واستنبط احلافظ ابن حجر ختريج عمل املودل ىلع أصل ثابت ىف الصحيحني 
 ى فقال حنن قدم املدينة فوجد ايلهودى يصومون يوم اعشوراء فسأهلم فقالوا هو يوم أغرق اهلل فيه فرعون ونىج فيه مو أنه 

﴾ أى بعثه اهلل تعاىل يوم االثنني لسبع عرشة خلت من رمضان أو لسبع أو أربع بعث﴿ ﴾ أنه و﴿ أوىل به منكم واهلل أعلم
 وعرشين منه أو ثلمان من ربيع األول بعد أن كمل سنه أربعني سنة قيل وأربعني يوما أو عرشة أيام أو شهرين أو غري ذلك

جربيل فال تطيقه قوته ثم حبب اهلل إيله اخلالء فاكن يتعبد بالرؤيا الصادقة تمرينا ئلال يفجأه امللك ﴾ أى بمكة فبدئ أوال بها﴿
حبراء إىل أن أتاه فيه رصيح احلق فجاءه جربيل وقال اقرأ إىل آخر القصة املشهورة فأرسله اهلل تعاىل للعاملني بشريا ونذيرا وصدقه 

﴾ املنّورة بعد أن إىل املدينة﴾ أى سافر ﴿هاجر﴿ ﴾ أنه و﴿ تبت هل الشقاوة األخرويةمن كتبت هل السعادة األبدية وكذبه من ك
األذى والشكوى ملا عرض نفسه عليهم أنه رسول اهلل فخرجوا أفواجا وفرقا وفرادى  ﴾1/27﴿أمر أصحابه باهلجرة إيلها بسبب 
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ال تعجل فلعل اهلل أن جيعل لك صاحبا فإىن أرجو أن  هل وأقام هو ينتظر اإلذن واكن الصديق كثريا ما يستأذنه ىف اهلجرة فيقول 
يلصحبه وعلف راحلتني اكنتا معه  يؤذن ىل فقال الصديق فهل ترجو ذلك بأىب أنت وأىم قال نعم فحبس أبو بكر نفسه عليه 

عهم إبليس ىف صورة شيخ ورق السمر أربع أشهر قال ابن إسحق فلما رأى املرشكون هجرة أصحابه وعرفوا أنه هل مجاعة اجتمعوا وم
جندى واقفا عند ابلاب فقالوا ممن الشيخ فقال من جند يسمع ما تقولون وعىس أنه ال يعدمكم رأيا ونصحا فقالوا هل ادخل فدخل 

عليه ولكما أشاروا بأمر قال هلم ما هذا برأى حىت قال أبو جهل واهلل إن ىل فيه رأيا لم تقفوا  واكنوا مائة رجل يتشاورون ىف شأنه 
خذوا من لك قبيلة شابا جدلا وأعطوه سيفا صارما يرضبونه رضبة رجل واحد فيقتلونه فنسرتيح منه ويتفرق دمه ىف ابلائل 

جربيل وقال هل ال تبق هذه الليلة ىلع فراشك فلما  فنعقله بلىن عبد مناف فقال انلجدى القول ما قال فتفرقوا ىلع ذلك ثم أتاه 
ثم  فاكن ىلّع أول من وىق بنفسه رسول اهلل  عليا فنام ماكنه وغطى بربده  ابه يرصدونه فأمر اكن الليل اجتمعوا ىلع ب

إىل فأغشيناهم فهم ال يبرصون ثم  س  وأخذ اهلل ىلع أبصارهم فلم يروه ونرث ىلع رؤوسهم ترابا ىف يده وهو يتلو قوهل تعاىل ي   خرج 
مد وال ترك منكم أحدا إال ووضع ىلع رأسه ترابا فوضع لك منهم يده ىلع انرصف حيث شاء ثم قيل هلم خيبكم اهلل قد خرج حم

هو والصديق اغر ثور فطلبوه بأىلع مكة وأسفلها وبعثوا القافلة إثره ىف لك وجه فوجد اذلى قبل ثور  رأسه فإذا هو بالرتاب وقصد 
وقال هنا انقطع األثر وال أدرى أخذ يمينا أم شماال أم أثره فلم يزل يتبعه حىت انقطع ملا انتىه إىل ثور فقعد وبال ىف أصل شجرة 

صعد اجلبل وقد جعلوا مائة ناقة ملن يرده وملا دخال الغار أنبت اهلل ىلع بابه الراءة مثل قامة اإلنسان وىه ما ُيىش بزهرها الوسائد 
 محام احلرم لكونه من نسلهما ثم أقبل يلحجبه اهلل عنهم وأمر اهلل العنكبوت فنسجت ىلع وجهه ومحامتني فوقفتا عليه وحرم اهلل

بسيوف وعىص وهراء فنظر بعضهم ىف الغار فرأى احلمامتني فرجع وقال ألصحابه رأيت احلمامتني فتيان قريش من لك بطن 
ق فعرفت أنه ليس فيه أحد وقال آخر ادخلوه فقال أمية بن خلف إن فيه لعنكبوتا أقدم من ميالد حممد ثم جاء وبال فقال الصدي

راكب خري مطية فتعرض هل  الك إن ثالثة من املالئكة سرتتنا بأجنحتها ثم خرجا منه يللة االثنني وهو  إنه يرانا فقال 
قباء وتلقاه األنصار أقام بها ثالثا ودخل املدينة يوم  رساقة وحصل بينهما وبينه ما هو مشهور ثم رجع رساقة خائبا وملا وصل 

يوم االثنني  ﴾ أى املدينة وقال بهجة املحافل توىف هابدفن مات و ﴿ ﴾ أنه وبها وأظهر اإلسالم ﴿ اجلمعة ىلع املشهور وأقام
لليلتني من ربيع األول كما رجحه كثريون وقيل ثلنىت عرشة ورجحه آخرون وذلك حني اشتد الضىح ىف الساعة الىت دخل فيها 

ودخل املدينة يوم االثنني وتوىف يوم االثنني وملا مكة يوم االثنني ودل نبيكم يوم االثنني وخرج من  املدينة قال ابن عباس 
فغسلوه ىف قميصه واذلين تولوا غسله ىلع والعباس وابناه الفضل وقثم وأسامة  ﴾1/28﴿أرادوا غسله سمعوا قائال غسلوه ىف ثيابه 

يوم اثلالثاء وضع ىلع رسيره ىف  جهازه  بن زيد وشقران وكفن ىف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال عمامة وملا فرغوا من
بيته ثم دخل انلاس أرساال يصلون عليه الرجال فالنساء فالصبيان ولم يؤمهم أحد واختلفوا ىف موضع قربه فقال أبو بكر سمعته 

  يقول ما دفن نىب إال حيث يموت كما ىف املوطأ وغريه واختلفوا هل يلحد أو ال فجاء أبو طلحة وروى عنه قال اللحد نلا  أنه
والشق لغرينا فحفر هل حول فراشه ىف مزنل اعئشة ودفنوه يوم اثلالثاء وقيل يللة األربعاء وإنما أخر دفنه مع أنه قد نىه عنه قيل 

دهش أصحابه  لعدم اتفاقهم ىلع موته فقال بعضهم إنما أخذه ما اكن يأخذه عند الوىح وقيل غري ذلك وسببه أنه ملا قبض 
فجعل يصيح وُيلف ما  وركت عقوهلم وطاشت أحالمهم وأفحموا واختلطوا وصاروا فرقا واكن ممن اختلط عمر  دهشة عظيمة
ويتهدد من يقول ذلك وأقعد ىلّع وأخرس عثمان وأضىن عبد اهلل بن أنيس حىت مات كمدا واضطرب األمر  مات رسول اهلل 

اكن أبو بكر بالسنح فقام عمر يقول  اعئشة أنه ملا مات وعن  وجل اخلطب ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأىب بكر 
وقبله وقال بأىب أنت وأىم طبت حيا وميتا واذلى نفىس بيده ال يذيقك  واهلل ما مات رسول اهلل فجاءه أبو بكر فكشف عنه 

قال أال من اكن يعبد حممدا اهلل املوتتني أبدا ثم خرج فقال أيها احلالف ىلع رسلك فجلس عمر فحمد اهلل أبو بكر وأثىن عليه و
وما حممد إال رسول قد خلت من فإن حممدا قد مات ومن اكن يعبد اهلل فإن اهلل ىّح ال يموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال 

ها قبله الرسل اآلية فتلقاها انلاس منه بالقبول فما سمع برش منهم إال يتلوها فقال عمر واهلل ما هو إال أن سمعت أبا بكر يتلو
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قد مات ولك ذلك من أىب بكر وعيناه تهمالن وروى أنه قال لعمر أما علمت أنه  فعرقت حىت أهويت إىل األرض فعرفت أنه 
  قال يوم كذا كذا كذا فقال أشهد أن الكتاب كما أنزل وأن احلديث كما حدث وأنه تعاىل ىح ال يموت إنا هلل وإنا إيله راجعون

املدينة أضاء منها لك ىشء فلما اكن ايلوم اذلى مات فيه أظلم منها لك ىشء وروى  ى دخل فيه ملا اكن ايلوم اذل قال أنس 
البشارة ملن تقدم بني يديه فرط  أنه قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته ىب فإنها من أعظم املصائب وملا ذكر انلىب  عنه 

 ا موفقةيمن األوالد قالت اعئشة فمن لم يكن هل فرط قال أنا فرطه 
وحنر بيده الرشيفة ىف حجة الوداع ثالثا وستني  تويف وعمره ثالث وستون سنة ومثله أبو بكر وعمر  ﴿عجيبة﴾ اتفق أنه 

بدنة وأعتق مدة حياته ثالثا وستني رقبة ﴿و﴾ جيب ىلع امللكف أيضا أن يعتقد ﴿أنه صىل اهلل عليه﴾ وىلع آهل وصحبه ﴿وسلم 
ن اهلل تعاىل من أحاكم أو ُتذير أو تبشري أو إنذار من ادلينية وادلنيوية حبيث لو كشف الغطاء عما عصادق ىف مجيع ما أخرب به﴾ 

أخرب به لم بزدد يقينا ىلع ما أخرب به وقد أثىن اهلل ىلع املؤمنني بالغيب ىف قوهل هدى للمتقني اذلين يؤمنون بالغيب وفهم من ذلك 
ا أمر بتبليغه واستحالة ضدها وهو الكذب واخليانة وابلالدة وكتمان ذلك فهذه ثمان وجوب الصدق هل واألمانة والفطانة وتبليغ م

ىف ذلك سائر األنبياء  ﴾1/29﴿صفات وجيوز ىف حقه واحد وهو األعراض البرشية الىت ال تعد نقصا ىف مراتبه العلية ومثله 
حد واألربعني الىت لسإهل فتكمل مخسني عقيدة ال بد عليهم الصالة والسالم فجملة ما جيب اعتقاده لألنبياء تسع صفات تضم للوا

أرسلهم مرشعني نلا وصدقهم باملعجزات وأوجب علينا  من معرفتها تفصيال حبيث لو سئل عنها أجاب وذلك ألنه للك ملكف 
الىت ال نقص فيها اتباعهم مطلقا فلو لم يتصلوا بذلك للزم الكذب ىف خربه تعاىل وهو حمال وإنما جازت عليهم األعراض البرشية 

تلحقيق مقام العبودية وللرفق بضعفاء العقول ئلال يظنوا أنهم آهلة وللتنبيه ىلع خسة ادلنيا إذ لو اكنت كريمة عنده تعاىل ملا اكن 
هلم من  أنبياؤه أشد بالء فيها وبئست ادلار الىت يبتىل فيها األخيار وذلا رفضها لك كريم وتعلق بها لك ئليم ولتسىل األمة عما ُيصل

﴿عذاب القرب﴾ يعىن العذاب ىف الربزخ احلاجز بني ادلنيا واآلخرة بلعض األموات وإن لم  املشاق ﴿فمن ذلك﴾ أى مما أخرب به 
وقد يرفع عن بعضهم بسبب يقربوا وإنما أضافه للقرب ألنه الغالب وهو دائم للاكفر وبعض العصاة ومنقطع فيمن خفت جريمته 

ما من عبد يقول ثالث مرات عند قرب ميت امهلل حبق حممد وآل حممد ال تعذب هذا امليت إال رفع اهلل ادلاعء هل كما ىف حديث 
عنه العذاب إىل يوم ينفخ ىف الصور وكذا بسبب صدقة أو صالة أو صوم فقد حىك أن امرأة جاءت إىل احلسن فقالت هل توفيت ىل 

بعد العشاء واقرىئ ىف لك ركعة بعد الفاُتة سورة أهلاكم مرة ثم اضطجىع ابنة وأريد رؤيتها ىف انلوم فقال هلا صىل أربع ركعات 
إىل أن تناىم ففعلت فرأتها ىف العقوبة مسلسلة ومغلولة فجاءت إيله فأخربته فاغتم وقال هلا تصدق عنها  وصىل ىلع انلىب 

مجيلة وىلع رأسها تاج من نور فقالت هل ففعلت ثم رأى ىف تلك الليلة كأنه ىف روضة من رياض اجلنة وفيها رسير عليه جارية 
أعرفتىن فقال ال فقالت هل أنا ابنة تلك املرأة فقال هلا بغري هذا وصفت ىل أمك حالك فقالت كنت كذلك فقال ثم بماذا بلغت هذا 

ها نلا فأعتقنا مرة وجعل ثواب كنا سبعني ألف نفس ىف تلك العقوبة فعرب واحد من الصاحلني ىلع قبورنا وصىل ىلع انلىب قالت 
اهلل من ذلك بربكته وبلغ نصيىب ما رأيت وأصل العذاب عند العرب الرضب من العذب وهو املنع وسىم املاء عذبا لكونه يمنع 
العطش ثم استعمل ىف لك عقوبة مؤملة وما مّر من أنه دائم ذكره ىف مواهب ادليان وغريه وقال ابن القيم عن أىب يعىل ال بد من 

من عذاب ادلنيا وما فيها منقطع وقال اجلالل السيوىط ويؤيده ما أخرجه هناد عن جماهد أن للكفار هجعة جيدون  انقطاعه ألنه
فيها طعم انلوم إىل يوم القيامة فإذا صيح يا أهل القبور تقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول املؤمن هذا ما وعد الرمحن 

وضيقه وضغطته وال ينجو فيه تدلغ  اتلناننيلقرب الرضب بمطارق والعرض ىلع انلار وجعل وصدق املرسلون ومن مجلة عذاب ا
منها إال األنبياء وفاطمة بنت أسد أم اإلمام ىلع كرم اهلل وجهه ومن قرأ سورة اإلخالص ىف مرض موته أربعني مرة كما ورد وأنه 

بلعض املوىت ىف  اجلنة وقد سمع كثري من أهل ابلصائر العذاب يأمن من فتنته وُتمله املالئكة بأكفها حىت جتوز به الرصاط إىل
قبورهم اكشيخ املديىن سيخ ابلخارى والشيخ ابن حجر وغريهما وقد بسط الالكم ىف ذلك اجلالل السيوىط ىف رشح الصدور ﴿و﴾ 

وصار رمادا للنصوص الىت بلغت  أى القرب بمعىن الربزخ أيضا ملن هداه اهلل من هذه األمة وغريها وإن لم يقرب من ذلك ﴿نعيمه﴾
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 ﴾1/31﴿مبلغ اتلواتر ومنه توسيعه وجعل قنديل فيه وفتح طاقة فيه إىل اجلنة وجعله روضة من رياضها وامتالؤه بالروح 
د لكه أو بعضه والرُيان وإتيان عمله عمله ىف صورة أحب شخص إيله يؤنسه وينبىغ أن يعلم أن نعيمه أو عذابه للروح واجلس

املعذب لكه أعيدت الروح فيه لكه أو بعضه أعيدت ىف املعذب فتشرتك معه ىف العذاب وروي أنهما خيتصمان فتقول ىه فإن اكن 
أنت فعلت ويقول هو أنت أمرت فتقول لوالك ما استطعت فعل ىشء فيقول إنما أنا اكجلذع امللىق ال أحرك يدا وال رجال لوالك ثم 

ما كمقعد أى مكسح بصري وآخر رضير دخال بستانا فقال املقعد للرضير إىن أرى أثمارا يبعث اهلل ملاك يقىض بينهما فيقول أنت
وال يشلك هذا ىلع قول الفقهاء إن القطع ىف ولكن ال أصل إيلها فقال الرضير اركبىن فركبه فتناوهلا يعىن أن اجلسد اكدلابة للروح 

 مل اتلعزير مثالالرسقة ىلع املقعد ألن العذاب أنواع فهذا عذابه القطع واحلا
واختلف ىف مقر األرواح مدة الربزخ فأرواح الشهداء ىف اجلنة وكذا غريهم وقيل بادلار ابليضاء ىف السماء السابعة أو بزمزم 
ويؤيده ما سيأىت آخر الكتاب ىف الالكم ىلع قطيعة الرحم أو بأفنية القبور أو باجلابية بالشام وأرواح الكفار ىف انلار أو برئ برهوت 
ويؤيده ما سيأىت أيضا وهو بعدن كما نقله ىف رشح اخلطبة عن تاريخ باخمرمة أو بغري ذلك ومحل ما ذكر ىلع أنها متفرقة وخمتلفة 
ىف تلك األماكن وهلا اتصال بابلدن لكه أو بعضه وإن بعدت عنه وصار ترابا قال انلووى وأقرب ما قيل ىف الروح أنها جسم لطيف 

باجلسد اشتباك املاء بالعود األخرض قال اإلمام الغزاىل وال يعلم أحد حقيقتها إال بأحد املوتتني إما  ذلاته مشتبك نوراىن يحّ 
الصغرى وىه جماهدة انلفس حىت يصري ىف درجة الوالية فينكشف هل كثري من املغيبات أو الكربى وهو املوت احلقيىق وذلا قال 

﴿و﴾ من  واملسلمني العافية وحسن اخلاتمة ال باملوت أسأل اهلل ىل ولوادلىّ ناطق ميت وال تكمل حقيقته إ احلكماء اإلنسان يحّ 
ألنه ينكر ىلع غريه الكمه ﴿ونكري﴾ كمليك سميا ذلك ﴿سؤال امللكني﴾ ىف القرب ﴿منكر﴾ اسم مفعول من أنكر أو اسم فاعل 

هو بديع إذ هما أسودان أزرقا العينني كقدرو بذلك ألن امليت ال يعرفهما ولم ير كصورتهما إذ ال يشبه خلقهما شيئا من اخللق بل 
انلحاس من شدة محرتهما يراهما انلاظر اكلربق اخلاطف وأنيابهما كقرون ابلقر ُيفران بهما األرض وشعورهما مسدولة جيرانها 
هما ىلع األرض ونفسهما اكلريح العاصف والكمهما اكلرعد القاصف أى الشديد وخيرج هليب انلار من أفواههما ومناخر

ومسامعهما بيد لك منهما مطرق حديد لو اجتمع عليه اثلقالن ما رفعاه ولو رضب به أعظم جبل جلعله داك جعلهما اهلل هتاك 
والصحيح أنهما بهذه الصفة يأتيان املؤمن اعصيا أو غريه لكن اهلل يثبته وقيل إنما للمنافق وإخافة للاكفر حىت يتحري ىف اجلواب 

فر والعاىص اذلى لم يتب وأما املوفق فله مبرش وبشري فيسأالنه عن االعتقاد بعد تمام ادلفن وانرصاف يأتيان يهذه الصفة للاك
انلاس وإاعدة الروح للجسد لكه أو نصفه األىلع وتكميل حواسه الىت يتوقف عليها فهم اخلطاب ورود اجلواب ولك أحد يسأالنه 

ا وجييب بما اكن عليه ولو مات مجع ىف وقت واحد عظمت جثتهما وخاطباهم بلسانه وسواء دفن أو أكلته حنو السباع أو صار رماد
خماطبة واحدة كذا ىف اتلذكرة قال السيوىط وُيتمل أنهما فرقتان فرقة تسىم منكرا واألخرى نكريا يبعث للك إنسان اثنان منهم 

حديد لو رضب بها جبل دلك والسؤال خيتص ومن زاغ رضب بمرزبة من واهلل أعلم قال اللقاىن واحلق أن لك مؤمن يوفق للجواب 
السيوىط عدم سؤال غري امللكف وقيل لك نىب مع أمته كذلك ويستثىن من عموم السؤال من ورد  ﴾1/31﴿بهذه األمة واستظهر 

قرأ ىف  عدم سؤاهلم اكألنبياء والشهداء والصديقني واملرابطني واملبطون ومالزىم قراءة سورة امللك أو ألم السجدة لك يللة ومن
مرض موته اإلخالص واملطعون وامليت يللة اجلمعة أو يومها ومن ال يسئل ال يعذب ىف القرب وورد أن اثلقلني ُيجبان عن سماع 
السؤال فيسمعه لك ىشء ما عداهما ئلال خيرب بعضهم بعضا فتفوت حكمة اإليمان بالغيب نعم ورد أن بعض األويلاء يسمعه كما 

لكريم أنه مات رجل وهل أخ ضعيف ابلرص فلما دفن وانرصف انلاس عنه وضع أخوه رأسه ىلع القرب روى عن العالء بن عبد ا
يقول من ربك ومن نبيك وسمع أخاه يقول اهلل رىب وحممد نبىي ثم ارتفع شبه السهم من القرب إىل أذنه فاقشعّر جدله فسمع صوتا 

امللاكن ألقولن هلما أىن خادم أىب يزيد فقيل هل ومن يعلم ذلك فقال  وحىك عن خادم أىب يزيد البسطاىم أنه قال واهلل لنئ سألىن
اقعدوا ىلع قربى واسمعوا فلما مات جلسوا ىلع قربه فسمعوا السؤال وسمعوه يقول هلما تسأالن وقد محلت فروة أىب يزيد ىلع كتىف 

قال نعم فىل الكرامة فقاال هذا الكم عجيب فقال وملا سئل أبو يزيد قال هلما أنا طريح بني يديه ولكن اسأاله هل أنا عبده فإن 
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وعندى أعجب منه هل كنتما حارضين حني قال اهلل تعاىل ألست بربكم فقلت مع نسمات بىن آدم بىل قاال ال قال إذن خلوا بيىن 
 وبينه فقال أحدهما لآلخر هذا أبو يزيد اعش سكران أى بمحبة اهلل ومات ووضع ىف قربه كذلك ويبعث كذلك

ُيرض عند املوت وورد ىف احلديث من قال امهلل صل ىلع حممد صالة تكون لك رضاء وحلقه أداء ثالثا  ئدة﴾ نقل أنه ﴿فا
وعن ىلع مرفواع من قال يللة اجلمعة ولو مرة امهلل صل ىلع حممد انلىب األىم  وثالثني مرة فتح اهلل هل ما بني قربه وقرب نبيه 

﴾ وهو اكلنرش اإلخراج من القرب ابلعث﴾ ذلك ﴿و﴿ه وىلع آهل وصحبه وسلم كنت أحلده بيدى احلبيب العاىل القدر العظيم اجلا
وهو سوقهم إىل املوقف حفاة عراة للفصل من جيازى وغريه كما قاهل انلووى  ﴾واحلرش﴿ واألرواح إيلها األصليةبعد إاعدة األجزاء 

 ا وىلع وجوههم وأول من يبعث ويرد احلرش ويدخل اجلنة نبينا إال الشهداء وأهل الزهد وىف احلديث أنهم ُيرشون مشاة وركبان
وقيل أول من يبعث مو ى واعلم أنهما ذلا ابلدن الاكئن ىف ادلنيا بأعراضه وأوصافه فيبعث لك ىلع ما مات عليه كما شهدت بذلك 

شهيد وحامل القرآن واملؤذن واإلمام انلصوص قال سيدى ىلع الوناىئ جاء ىف اخلرب أن عرشة ال تبىل أجسامهم انلىب والعالم وال
العادل وامليتة ىف نفاسها ومن قتل مظلوما ومن مات يللة اجلمعة أو يومها وقال غريه بدل اإلمام ومن بعده الصديق واملحب هلل 

نهم أى قيامهم من املحرش بني يدى رب العاملني يلقىض بي﴾ القيامة﴿﴾ من ذلك و﴿ وكثري اذلكر وامليت مطعونا أو مرابطا
باالختيار  املفعولة واعتقادا ﴾ وهو إطالع اهلل عباده ىلع أعماهلم قبل انرصافهم إىل املحرش تفصيال قوال وفعالواحلساب﴿

للك أحد إال من استثىن وهم كما ىف حديث حذيفة سبعون  ويكون اكلصدقة والرسقة وغريها اكملرض وابلالء بعد أخذ كتبهم
يته خمتلفة فمن مسهل عليه ومن مشّدد عليه شدة متوسطة للعصاة وتامة للكفار وقول اعئشة ألفا مع لك واحد سبعون ألفا وكيف

 حوسب رسا فعن ىلع  ﴾1/32﴿ ال ُياسب رجل إال دخل اجلنة أى حسابا يسريا فال يرد الاكفر ومن لم يعص فمن عىص رّسا
  وكرم وجهه مرفواع أنه فر هل ال يطلع ىلع ذلك ملك مقرّب وال نىب مرسل يوقف عبده املؤمن ىلع ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغ

ويسرت من ذنوبه ما يكره أن يوقف عليه ثم يقول لسيآته كوِن حسنات وأما العاىص جهرا والاكفر فيحاسبان جهارا والفاسق بني 
ول سرتتها عليك ىف معارفه يلكون أشد ىف حقه وعن ابن عمر أنه يدنو املؤمن من ربه فيقول هل عملت كذا وكذا فيقول نعم ثم يق

ادلنيا وأنا أغفرها لك ايلوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الاكفر واملنافق فينادى ىلع رءوس اخلالئق هؤالء اذلين كذبوا ىلع 
م ربهم أال لعنة اهلل ىلع الظاملني ومن احلساب ما يكون باتلوبيخ كما روى أن عيىس مّر بقرب فوكز برجله وقال يا صاحب القرب ق

لفد كنت كثري اذلنوب فقال إنما كنت بإذن اهلل فقام وقال يا روح اهلل ما أردت فإىن قائم للحساب منذ سبعني اعما فقال هل 
أحتطب ىلع رأ ى وآكل حالال وأتصدق فقال سبحان اهلل عملك كذا وأنت قائم للحساب منذ سبعني سنة ثم قال يا روح اهلل 

ك عبدى فالن تلحمل هل حزمة حطب فأخذت منها عودا ختللت به وألقيته ىل غري ماكنه اكن من توبيخ اهلل ىل أن قال كرتا
استهانة منك ىب وأنت تعلم أىن أنا اهلل املطلع وأراك ومنه بالفض كما ورد أنه يؤىت بالرجل فيقال أعرضوا عليه صغائر ذنوبه 

طوه ماكن لك سيئة حسنة فيقول إن ىل ذنوبا لم أرها قال فتعرض عليه وخيبأ عنه اكرها ويقال عملت يوم كذا كذا فيقّر فيقال أع
ضحك ثم تال فأوئلك يبّدل اهلل سيآتهم حسنات أى ىف اآلخرة ومنه بالعدل كأن يثبت عليه ما عمله بالشهود  أبو ذّر فرأيته 

سحقا لكن  فيخجل ثم يقولثم خيتم ىلع فيه ويقول ألراكنه انطىق فتنطق كما روى أن العبد يقول يا رّب ألم جترِن من الظلم 
أناضل أى أجادل وورد أنه تعاىل ُياسب اخللق ىف قدر حلب شاة وال بعد ىف اتساع قدرته ألن ُياسبهم ىف زمن واحد  فعنكن

حنن آخر األمم وأوهلا حسابا وأكرث هذه األمة ُياسب  واملعىن أنه ال ُياسبهم واحدا بعد واحد فال يناىف ما روى عن ابن عباس 
 ه يلواىف القيامة بال ذنوب كما قاهل السيوىطىف قرب

﴿فائدة﴾ ورد ىف األحاديث أن من ابتىل بذهاب برصه أو غريه من ابلاليا فصرب حىت يلىق اهلل ومن مات بطريق مكة ذاهبا أو آيبا 
ن رىب صبيا حىت يقول ال هلإ ومولك رحيم صبور وطالب العلم واملرأة املطيعة لزوجها وابلاّر بوادليه واملاىش ىف حاجة أخيه املسلم 

إال اهلل ومن مات يللة اجلمعة أو يومها ومن بىل بمصيبة ىف بدنه أو ماهل فصرب ومن قرأ سورة القدر بعد وضوئه ثالثا ومن حفر برئا 
عاىص بفالة إيمانا واحتسابا ال ُياسبون وورد ىف احلديث حاسبوا أنفسكم قبل أن ُتاسبوا أى عّدوا أعماهلا تلتوبوا من امل
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وتشكروا اهلل ىلع الطاعة قبل أن تموتوا فتحاسبوا قال اإلمام القرطىب وحساب الشخص نفسه هو أن يتوب من لك معصية قبل 
موته فيدخل اجلنة بغري حساب حىك أن بعض الصاحلني لىق شخصا وىف كمه حىص أبيض وأسود فقال ما هذا فقال لكما عملت 

لمت أنه حسنات فأنعمها اخذت سوداء فإذا جاء الليل حسبتها فإن اكن األبيض أكرث عنفىس حسنة أخذت حصاة بيضاء أو ذنبا 
وأطعمها وأسقيها وإال علمت أنه سيئات فأاعقبها وأقطع عنها األكل والرشب وهذا دأىب معها إىل أن أموت ورؤى الشبىل ىف املنام 

 فقيل هل ما فعل اهلل بك فقال
حـاســــبوا  ﴾1/33﴿

 فـدقـقـــوا 
 ثـــم منـــــــوا فـأعـتـقـــــــوا 

﴾ ملن كفر والعذاب﴿ باجلنة بفضله﴾ ملن أطاعه اثلواب﴾ من ذلك اجلزاء وهو ﴿وحعلنا اهلل من عتقائه من انلار بمنه وكرمه ﴿
ظلمه غريه به وعصاه بعدهل فيقابل السيئة وىه ما يذم فاعله رشاع واملراد عملها حقيقة بأ يبارشها أو حكما بأن طرحت عليه ل

ونفاذ حسناته صغرية كنظر وملس حمرمني وإدخال غري ممز مسجدا إذا لم يؤمن تلويثه وإال كره أو كبرية كتقديم الصالة أو 
تأخريها عن وقتها بال عذر كما يأىت بمثلها إن لم يعف عنها واحلسنة املقبولة األصلية املفعولة اتلامة بضعفها وأقل مراتب 

سبعمائة وال حد لغايته قال تعاىل واهلل يضاعف ملن يشاء أما احلاصلة باتلضعيف فال تضاعف ئلال يلزم اتلضعيف العرش وقيل 
بأن اكنت برتك كأن صمم ىلع حنو ربا فرتكه أو بداللة ىلع فعل خري أو مأخوذة ىف نظري ظالمة التسلسل وأما احلاصلة ال بفعل 

ثناءه بال اختيار فيثاب ىلع األول وىلع ما مىض من اثلاىن بال تضعيف وغري اتلامة كأن صىل فبطلت صالته أو توضأ فأحدث أ
لكن قال السحيىم وظاهر احلديث أن ادلال مثل ثواب الفاعل إن حصل ما دل عليه وإال فله ثواب ادلاللة وال عربة بما يفعله 

وعتق فيثاب عليها إذا أسلم بال  الاكفر ىف حال كفره من لك ما يتوقف ىلع نية كصالة وأما اذلى ال يتوقف عليها كصدقة
مضاعفة والقول بأن املضاعفة إىل سبعمائة خاصة باإلنفاق ىف سبيل اهلل ضعيف لورود احلديث بأن من دخل السوق وقال بصوت 

كتب هل امللك وهل احلمد ُيىي ويميت وهو ىح ال يموت بيده اخلري وهو ىلع لك ىشء قدير مرتفع ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل 
اهلل هل ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع هل ألف ألف درجة قال احلسن ذاكر اهلل ىف السوق يىجء يوم القيامة هل 
ضوء كضوء القمر وبرهان أى شعاع كشعاع الشمس وورد أن من قال ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل إهل ا واحدا صمدا لم يدل ولم 

 حد إحدى عرشة مرة كتب اهلل هل ألىف حسنة ومن زاد زادهيودل ولم يكن هل كفوا أ
حبسب ما يقرتن باحلسنة من إخالص وحسن نية وبانتقاهلا من شخص ﴿تنبيه﴾ اتلضعيف من خواص هذه األمة وتفاوت مراتبه 

وبا فيما هل آلخر كمن تصدق ىلع فقري بدرهم فتصدق به ىلع آخر وهو ىلع آخر وهكذا فيحسب لألول عرشة ومثل ما للثاىن مرض
جبعله أصال ألن من سّن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فيكون لألول مائة وللثاىن عرشة وهكذا إىل ما ال يعلم قدره إال 

أنه إذا جازى  مثله ألنه األصل وكذا املشايخ مع تالمذتهم ومن فضله  اكن هل  ولك من عمل خريا من أمة نبينا  اهلل 
فاوتة ُياسبه ىلع قدر أعالها واعلم أن السيئة تتفاوت أيضا حبسب الزمان واملاكن ورشف الفاعل وقوة معرفته متمن هل حسنات 

يا نساء انلىب من يات منكن بفاحشة أى  باهلل وقربه فإن من عىص السلطان ىلع بساطه أعظم ممن عصاه ىلع بعد وذلا قال 
فال جيزى إال مثلها ني أى يشتد حىت يكون كعذاب غريها مرتني يلوافق كبرية مبينة أى ظاهر قبحها يضاعف هلا العذاب ضعف

وذلا كره بعضهم املجاورة بمكة لكن األئمة اثلالثة ىلع استحبابه  ألن صدوره منهن يقتىض أمرا زائدا ىلع الفاحشة وهو أذاه 
 وعند أىب حنيفة ال تستحب وال تكره إن وثق بنفسه

ثواب ىف ادلنيا وثواب ىف اآلخرة   ﴾1/34﴿آخر رشح الشفاء أى ممن يؤىت أجره مرتني أزواجه ﴿فائدة﴾ ذكر الشهاب اخلفاىج ىف 
ومن عّمر جانب املسجد واملتصدق ىلع قريبه أو زوجه  وهو عليه شاق ومن توضأ مرتني واملجتهد إذا أصابومن قرأ القرآ ن 

ثم وجد ماء فأاعد ومن اشرتى أمة فأدبها وأحسن تأديبها  األيرس لقلة أهله والغىن الشاكر ومن سّن سنة حسنة ومن صىل بتيمم
ومن صىل ىف الصف اثلاىن أو اثلالث خمافة آذية مسلم واإلمام واملؤذن ومن  ثم أعتقها وتزوجها وكتاىب آمن بنبيه ثم بمحمد 
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وم اجلمعة واغتسل ومن طلب علما فأدركه ومن أسبغ الوضوء ىف الربد الشديد ومن دنا من اخلطيب فاستمع وأنصت ومن غسل ي
﴾ من ذلك و﴿واملتصدق يوم اجلمعة ومن تبع جنازة ماشيا ا ـهباختصار قتله أهل الكتاب وشهيد ابلحر واملستمع للقرآن 

﴾ وأصله موزان قلبت الواو ياء لكرس ما قبلها وهل قصبة وعمود وكفتان لك واحدة منهما أوسع من طبقات السموات املزان﴿
به األعمال فيأخذ بعموده وينظر للسانه ومياكئيل أمني عليه وحمله بعد احلساب إذ مراتب املوقف ابلعث واألرض يوزن جربيل 

فاحلرشة فالقيام لرب العاملني فالعرض فتطاير الصحف فأخذها باأليمان أو الشمائل فالسؤال فاحلساب فاملزان ألن احلساب 
أو  من الرش فتوزن بعد ذلك هل يلنظر هل ترجح احلسنات أو السيئات إطالع اهلل العبد ىلع أعماهل كما مر يلتمز هل اخلري

يتساويان وهو اآلن موجود ملا روى أن داود ىلع نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم سأل ربه أن يريه إياه فلما رآه أغىم عليه ثم 
إذا رضيت ىلع عبدى مألته بتمرة واحدة  أفاق فقال إلىه ومن يقدر ىلع ملء كفة هذا املزان حسنات قال هل تعاىل يا داود

واملشهور أنه واحد فاجلمع ىف قوهل تعاىل ونضع املوازين للتفخيم ككذبت قوم نوح املرسلني مع أنه واحد أو لكونه متسعا فاكن لك 
ثة واحد واحد وقيل واحد لصالته وواحد لصومه وهكذا وقيل للك أمة مزان وقيل إنها ثالوقيل للك شخص  جزء منه مزانا

لسإيمان يلتمز املنافق من غريه فمن رجح إيمانه وهو الهلإ إال اهلل خدل ىف اجلنة واثلاىن لوزن احلسنات ومظالم العباد واثلالث لم 
فضل منها عن املظالم واملوزون الصحف املشتملة ىلع األعمال فتوضع صحيفة احلسنات ىف كفة انلور وىه ايلمىن وصحيفة 

ظلمة وىه اليرسى ويشهد هل حديث ابلطاقة بكرس ابلاء الورقة الصغرية وهو أنه يصلح برجل من أمىت ىلع السيئآت ىف كفة ال
رؤوس اإلشهاد يوم القيامة فتنرش عليه تسعة وتسعون سجال لك سجل مد ابلرص وىف روح ابليان كما بني املرشق واملغرب فيها 

ألك عذر أو حسنة فيقول ال يا رب تبىت احلافظون فيقول ال يا رب فيقول خطاياه وذنوبه فيقول اهلل أتنكر من هذا شيئا أظلمك ك
فيقول اهلل تعاىل بىل إن لك عندنا حسنة وأنه ال ظلم عليك ايلوم فتخرج هل بطاقة فيها أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن حممدا 

م فتوضع السجالت ىف كفة وابلطاقة ىف كفة عبده ورسوهل فيقول يا رب ما هذه ابلطاقة مع هذه السجالت فيقول إنك ال تظل
فتطيش السجالت وتثقل ابلطاقة وال يثقل مع اسم اهلل ىشء وليس املراد بكلمة الشهادة الىت دخل بها ىف اإلسالم بل الىت نطق 

ادلنيا من كون  بها بعد وقيل املوزون العباد مع أعماهلم وقيل األعمال فقط وىف حديث ابلطاقة ديلل ىلع أن املزان كهيئته ىف
 اثلقيل بسفل واخلفيف بعلو وقيل العكس

﴿تنبيه﴾ قال العلماء انلاس ثالثة متقون ال كبائر هلم فتوضع حسناتهم ىف كفة انلور وصغائرهم ىف األخرى فتثقل احلسنات 
ار صاحبها ثم خيرج أثقل ولو خبردلة دخل انلوخملطون فتوضع حسناتهم كذل وسيئآتهم ىف األخرى فيكون للكبائر ثقل فإن اكنت 

اكن ىف األعراف وهو سور اجلنة وكفار فيوضع كفره ىف كفة الظلمة وال هل حسنة توضع ىف  ﴾1/35﴿بالشفاعة وإن تساويا 
األخرى فيدخل انلار وآخر ما يوضع قول العبد احلمد هلل وذلا اكنت تمأل املزان قال اإلمام القشريى إذا خفت حسنات املؤمن 

بطاقة اكألنملة فيلقيها ىف الكفة ايلمىن فرتجح احلسنات فيقول ذلك العبد هل ما أحسن وجهك ونطقك  أخرج رسول اهلل 
 فيقول هل أنا نبيك حممد وهذه صالتك ىلّع كنت تصليها ىلّع قد وفيتك إياها

ديث يا حممد أدخل ومن فوائد الوزن االمتحان باإليمان بالغيب وجعله عالمة ألهل السعادة والشقاوة وال يكون لك أحد حل
اجلنة من أمتك من ال حساب عليهم من ابلاب األيمن وباألوىل األنبياء عليهم الصالة والسالم وقيل إن أهل الصرب ال توزن 

﴾ أاعذنا اهلل منها جبميع انلار﴾ من ذلك دار العقاب وىه ﴿ويصب هلم األجر صبا وكذلك املالئكة خبالف اجلن ﴿أعماهلم وإنما 
ع الىت أعالها وأهونها ﴿جهنم﴾ وتكون لعصاة املوحدين من اجلهم وهو الكراهة والغلظ فانلون زائدة ﴿فلظى﴾ طبقاتها السب

لليهود ﴿فاحلطمة﴾ للنصارى ﴿فالسعري﴾ للصابئني قرفة من انلصارى أو منهما ُيلقون أوساط رؤوسهم ويقطعون مذاكريهم 
قال يا  نافقني وباب لك من داخل األخرى وىف الزواجر أنه ﴿فسقر﴾ للمجوس ﴿فاجلحيم﴾ لعبدة األصنام ﴿فاهلاوية﴾ للم

جربيل صف ىل انلار وانعت ىف جهنم فقال جربيل إن اهلل تبارك وتعاىل أمر جبهنم فأوقد عليها ألف اعم حىت اسودت فىه سوداء 
ل ادلنيا فنظروا إيله ملات من ىف وال يطفأ هلبها واذلى بعثك باحلق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إىل أهمظلمة ال يفىن رشرها 
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األرض السفىل لكهم من قبح وجهه ومن ننت رُيه واذلى بعثك باحلق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل انلار الىت نعت اهلل ىف 
حسىب يا جربيل ال يتصّدع قلىب  كتابه وضعت ىلع جبال ادلنيا ال رفضت وما تقاّرت حىت تنتىه إىل األرض السفىل فقال 

إىل جربيل وهو يبىك فقال هل تبىك وأنت عند اهلل باملاكن اذلى أنت به فقال وما ىل ال أبكى وأنا أحق بابلاكء  ت ثم نظر فأمو
لعىل أكون ىف علم اهلل ىلع غري احلال اذلى أنا عليها وما أدرى لعىل ابتىل بما ابتىل به إبليس فقد اكن من املالئكة وما أدرى لعىل 

وبكى جربيل فما زاال يبكيان حىت نوديا يا جربيل ويا حممد إن اهلل تعاىل  هاروت وماروت فبىك رسول اهلل  ابتىل بما ابتىل به
فمّر بقوم من األنصار يضحكون ويلعبون فقال أتضحكون ووراءكم جهنم  وخرج  قد آمنكما أن تعصياه فارتفع جربيل 

ستغتم الطعام والرشاب وخلرجتم إىل الصعيد جتأرون إىل اهلل تعاىل فنودى فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال وبلكيتم كثريا وملا ا
قال لو اكن هذا املسجد مائة ألف أو  سددوا وقاربوا وورد أنه  ال تقنط عبادى إنما بعثتك مبرشا ولم أبعثك معرسا فقال 

إن ىف جهنم سبعني ألف واد ىف لك   يزيدون وفيهم رجل من أهل انلار فتنفس فأصابهم نفسه الحرتق املسجد ومن فيه وقال
واد سبعون ألف شعب ىف لك شعب سبعون ألف دار ىف لك دار سبعون ألف بيت ىف لك بيت سبعون ألف ترئ ىف لك برئ سبعون 

 يرسل اهلل ىلع أهل انلار ألف ثعبان ىف شدق لك ثعبان سبعون ألف عقرب ال ينتىه الاكفر أو املنافق حىت يواقع ذلك لكه وقال 
األخدود ولو أرسلت فيها السفن جلرت وقال يا  ﴾1/36﴿ابلاكء حىت تنقطع ادلموع ثم يبكون ادلم حىت يصري ىف خدودهم كهيئة 

أيها انلاس ابكوا فإن تبكوا فتباكوا فإن أهل انلار يكون ىف انلار حىت تسيل دموعهم ىف خدودهم كأنها جداول حىت تنقطع 
إن هذه انلار جزء من مائة جزء من جهنم وإنها رضبت ىف ابلحر مرتني ولوال ذلك  ن قال ادلموع فيسيل أى ادلم فتفرغ العيو

 ما نتفع بها وقال ابن عباس سبعني مرة وىه اآلن موجودة خالفا للمعزتلة
ار ليسوق ﴿لطيفة﴾ ىف العلقىم ىلع اجلامع الصغري أن األصمىع سأل أعرابيا عن انلار فقال هل األعراىب إن اهلل من كرمه خلق انل

﴾ بالصاد أو السني أو الزاى يذكر ويؤنث لغة الطريق والوضح ورشاع جرس بفتح أوهل الرصاطمن ذلك ﴿ ﴾وبها العباد إىل جنته ﴿
وكرسه ممدود ىلع منت جهنم أوهل املوقف وآخره باب اجلنة يرده األولون واآلخرون حىت األنبياء ومن يدخل اجلنة بغري حساب 

ملرور عليه هو ورود انلار املذكور ىف قوهل تعاىل وإن منكم إال واردوها كما رجحه انلووى ألن جهنم بني ذاهبني إىل اجلنة فا
قال با بىن هاشم اشرتوا أنفسكم من  املوقف واجلنة أرّق من الشعر وأحّد من السيف مثل حد املو ى كما ورد ىف حديث أنه 

ئشة ويكون يوم ال تغىن عنا من اهلل شيئا قال نعم ىف ثالثة مواطن عند املزان اهلل تعاىل فإىن ال أملك لكم من اهلل شيئا قالت اع
وعند انلور والظلمة من شاء أتم نوره من شاء تركه ىف ظلمة وعند الرصاط من شاء لكمه وأجاره ومن شاء كبكبه أى ألقاه ىف انلار 

لمة فما الرصاط قال طريق بني اجلنة وانلار وهو مثل حد املو ى فقالت اعئشة يا رسول اهلل قد علمنا املوازين وقد علمنا انلور والظ
واملالئكة صافون يمينا وشماال خيطفونهم بالالكيلب مثل شوك السعدان بفتح السني نبت ذو شوك صلب يشبه حلمة اثلدى وهم 

ولفظ أدق من الشعر وأحد يقولون رب سلم سلم وأفئدتهم هواء أى خايلة من شاء سلمه ومن شاء كبكبه قال العالمة السحيىم 
من السيف ثابت ىف احلديث كما نقله العدول خالفا ملن قال لم يثبت ومذهب أهل السنة إبقاؤه ىلع حقيقته مع تفويض علم 
حقيقته إيله تعاىل ومدة املرور عليه ثالثة آالف اعم ألف صعود وألف هبوط وألف استواء وجربيل أوهل ينادى رب سلم سلم 

يسأالن انلاس عن عمرهم فيم أفنوه وشبابهم فيم أبلوه وعلمهم ماذا عملوا به وماهلم فيم أفنوه ومن أين اكتسبوه ومياكئيل وسطه 
وىف حافتيه الكيلب فمن ارتكبها خطفته بأمره تعاىل وانلاس خمتلفون ىف املرور فمنهم من يمر كطرف العني ثم من اكلربق 

ُيبو ثم من يزحف وتفاوتهم ىف املرور اد السابق ثم من يسىع ثم من يمىش ثم من اخلاطف ثم اكلريح العاصف ثم اكلطري ثم اكجلو
حبسب تفاوتهم ىف اإلعراض عن املحرمات ونور لك شخص ىلع الرصاط ال يتعداه لغريه فال يمىش أحد ىف نور غريه إال إذا أراد اهلل 

ور وضيقه فىف احلديث أقربكم مىن يوم القيامة ىف إظهار فضل أحد فيمىش غريه ىف نوره ويتسع الرصاط ويدق حبسب انتشار انل
لك موطن أكرثكم ىلّع صالة ىف ادلنيا فإن الصالة ىلّع نور يوم القيامة ىلع الرصاط ومن صىل ىلّع يوم اجلمعة مائة مرة جاء يوم 

ليه جنائب من نور مرسجة القيامة ومعه نور لو قسم بني اخللق لكهم لوسعهم وروى أن املؤذنني إذا أتوا ىلع الرصاط جيدون ع



 
 قـــالرفي 27

 

 إسعـــاد

 

بايلاقوت والزبرجد فريكبونها فتطري بهم ىلع الرصاط ويشفع لك واحد منهم ىف أربعني ألفا ويمر ىف نوره ألف رجل وألف امرأة وىف 
﴾ اذلى يعطاه نبينا ىف اآلخرة وهو جسم خمصوص جيرى احلوض﴿ ﴾1/37﴿﴾ من ذلك و﴿ رواية أربعون ألفا ممن ليس هلم نور

ض املبدلة الىت ىه اكلفضة كبري متسع اجلوانب وىف احلديث إنه كما بني عدن وعمان بفتح أوهل وتشديد ثانيه مدينة ىلع األر
بالشام ترده هذه األمة ال غريها إذ للك نىب حوض وىف أثر أنه أعرض احلياض وأكرثها واردا وىف حديث من رشب منه ال يظمأ بعده 

مأ ظمأ اشتهاء فال يرد أن ىف اجلنة ما تشتهيه األنفس وتذل األعني ولك ذلة ال ُتقق إال باشتهاء أبدا واملراد ظمأ مؤملا وإال فقد يظ
فكيف تنقطع عنهم شهوة الرشب وىف حديث حوىض مسرية شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وىف رواية من اللنب وىف 

اء من رشب منه ال يظمأ أبدا وىف رواية وال يسود وجهه أبدا أخرى وأحىل من العسل ورُيه أطيب من املسك وكريانه كنجوم السم
بكون زواياه سواء أنه ال يزيد طوهل ىلع عرضه كما ورد ما بني ناحيىت حوىض كما بني أبلة إىل صنعاء عرضه كطوهل فيه واملراد 

ألني من الزبد فيه أباريق عدد مزابان من اجلنة أحدهما ورق واآلخر ذهب أبيض من اللنب وأحىل من العسل وأبرد من اثللج و
جنوم السماء من رشب منه ال يظمأ حىت يدخل اجلنة وىف رواية أكرث من جنوم السماء والشاربون خمتلفون فمنهم من يرشب دلفع 

 العطش ومنهم للتذلذ ومنهم تلعجيل املرسة
ال يتوصل إيلها إال بعد جوازه وورد أن أول العلماء هل احلوض ىف أرض املحرش قبل جواز الرصاط أو ىف أرض اجلنة الىت  واختلف

فقال الشعث رؤوسهم أى بعيدة العهد بادلهن والغسل والترسيح الشحبة وجوههم  املهاجرين وسئل عنهم  صعايلكانلاس وردا 
ات اذلين من الشحوب وهو تغري الوجه من اجلوع وادلنسة ثيابهم أى الوسخة ال تفتح هلم السدد أى األبواب وال ينكحون املنعم

 يعطون لك اذلى عليهم وال يعطون لك اذلى هلم
﴿تنبيه﴾ ُيىك أن بعض الصاحلني اكن يعرض عليه الزتوج فيأىب ثم ىف يوم قام من نومه بطلبه فسئل فقال لعل اهلل يرزقىن ودلا 

ينما حنن كذلك إذ جاء فيكون مقدمة ىف ىف اآلخرة فإىن رأيت كأن القيامة قامت وكأىن مع مجلة من اخللق ىف شدة العطش فب
وجياوزن ودلان يتخللون اجلمع عليهم منديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بعد الواحد 

أكرث انلاس فمددت يدى ألحدهم وقلت أسقىن فقال ألك فينا ودل فقلت ال قال فإنما نسىق آباءنا فقلت ومن أنتم فقال حنن من 
 ال املسلمني دون ابللوغ وصرب أبوه ىلع فقدهمات من أطف

الىت  وأوصلها ابن القيم إىل أكرث من عرشين شفاعة إال أن أعظمها املختصة به  ﴾ اثلابتة هل الشفاعة﴾ من ذلك ﴿و﴿
وال  تكون إلراحة اخللق ولو كفارا من طول املوقف يلعجل حسابهم كما ورد أنه يبلغ انلاس من الغّم والكرب ما ال يطيقون

ُيتملون فيقول بعضهم بلعض بعد وقوفهم ثالثة آالف اعم أال تنظرون من يشفع لكم فيقول بعضهم ائتوا آدم فيأتونه فيعتذر ثم 
قال  يأتون نوحا فيعتذر ثم يأتون إبراهيم فيعتذر ثم يأتون مو ى فيعتذر ثم يأتون عيىس فيقول نفىس نفىس اذهبوا ملحمد 

فيأتونىن  لفاخرة إن إتيان لك نىب واآلخر ألف اعم لكن قال احلافظ ابن حجر لم أقف هل ىلع أصل قال اإلمام الغزاىل ىف ادلرة ا
ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع نلا عند ربك أال ترى  ﴾1/38﴿فيقولون يا حممد أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء غفر اهلل لك 

فآىت ُتت العرش فأقع ساجدا لرىب ثم يفتح اهلل ىل ويلهمىن من حمامده وحسن اثلناء  ما حنن فيه أال ترى ما بلغنا فأقول أنا هلا فأقوم
عليه ما لم يفتحه ىلع أحد قبىل فيقال يا حممد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمىت أمىت فيقال يا حممد أدخل 

ىف حديث يا رب وعدتىن الشفاعة فتشفعىن ىف خلقك اجلنة أمتك من ابلاب األيمن وهم رشاكء انلاس فيما سواه من األبواب و
واقض بينهم فيقول اهلل فد شفعتك فيهم ائتهم واقض بينهم وهذا أول املقام املحمود املذكور ىف قوهل تعال عىس أن يبعثك ربك 

له بال موت واثلانية الشفاعة وانلداء لك ىف حم مقاما حممودا وآخره استقرار أهل اجلنة فيها وأهل انلار فيها وذبح املوت بني يديه 
أيضا ىلع ما قاهل انلووى والقاىض عياض وتردد فيه ابن دقيق العيد وتبعه  ىف إدخال قوم اجلنة بغري حساب وىه خمتصة به 

السبىك قائال لم يرد فيه ىشء ومثله ال يدرك بالقياس قال بعضهم وقد ذكر حديثها مسلم واثلاثلة فيمن استحق دخول انلار أن 
يدخلها وتردد انلووى ىف اختصاصها به وجزم ابن السبىك بعدمه الرابعة ىف إخراج املوحدين من انلار ويشاركه فيها األنبياء ال
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واملالئكة واملؤمنون وفصل القاىض عياض فقال إن اكنت إلخراج من ىف قلبه مثفال ذرة من إيمان اختصت به وإال شاركه غريه 
انلار ودخلها وفيمن لم يصلها كما ىف حديث إذا اكن يوم القيامة مجع اهلل أهل اجلنة صفوفا  فتكون للمؤمنني شفااعت فيمن وصل

صفوفا فينظر الرجل من صفوف أهل انلار إىل الرجل من صفوف أهل اجلنة فيقول يا فالن نذكر يوم إذ صنعت معروفا وأهل انلار 
ادة ادلرجات ىف ينة برمحة اهلل تعاىل اخلامسة ىف ز خذ بيده وأدهله اجلإيلك فيقول امهلل إن هذا صنع إىّل معروفا ىف ادلنيا فيقال هل

من صلحاء أمته يلتجاوز عنهم ىف تقصريهم ىف الطاعة غري الواجبة السادسة ىف مجاعة  وجزم القراىف باختصاصها به  اجلنة
لكفر ىف أوقات خمصوصة كما ىف حق أىب ا أم السابعة فيمن خدل ىف انلار من الكفار أن خيفف عنه العذاب سواء عذاب املعاىص

 من نار يبلغ كعبيه يغىل منه دماغه ضحضاحىف حقه لعله تنفعه شفاعىت يوم القيامة فيجعل ىف  فقد قال  طالب
وأنه اكن عنده تصديق أنه ىلع كفره ىلع  وحاصل القول ى أىب طالب أن ظاهر انلصوص الرشعية من اآليات واألحاديث لكها تدل

يدل ىلع ذلك الكمه ىف أشعاره وغريها ولكن عنده عدم انقياد واستسالم فلم ينفعه تصديقه نعم ىف السحيىم عن كما  به 
ومات مسلما قال  الشعراىن والسبىك والقرطىب أنه ثبت إسالمه عند بعض أهل الكشف وأن اهلل تعاىل أحياه حىت آمن به 

ه فيكون ما حصل هل من العذاب قبل إحيائه واهلل أعلم اثلامنة ىف أطفال العالمة السحيىم وهذا هو اذلى أعتقده وألىق اهلل ب
فتكون عليهم بردا  ونوا بانلار إذا دخلوها عند امتحانهم هل يمتثلون األمر أو ال فيؤمرون بادلخول فيدخلاملرشكني أن ال يعذب

مرفواع أول من أشفع هل من أمىت  م ال ُياسبون وروىهنقال السحيىم ولعل املراد ىف أ وسالما زاد بعضهم الشفاعة ملن مات باملدينة
أهل املدينة وأهل مكة وأهل الطائف وورد أول من أشفع من أمىت أهل بيىت ثم األقرب فاألقرب من قريش ثم األنصار ثم من آمن 

ب لم يدخل ىف شفاعىت ىب واتبعىن من أهل ايلمن ثم سائر العرب ثم األاعجم ومن أشفع هل أوال أفضل وروى مرفواع من غّش العر
ألهل الكبائر خالفا للمعزتلة وحديث ال ينال شفاعىت أهل الكبائر من أمىت مكذوب عليه  وال تمتنع شفاعته  ﴾1/39﴿

فقد ورد أن الشهيد يشفع ىف سبعني من أهل بيته وأن جربيل  باتفاق لو سلم فهو حممول ىلع من ارتد منهم ويشفع أيضا غريه 
 بعد أن يسمعه ىف انلار أربعني ألف اعلم يقول يا حنان يا منان يا ذا اجلالل واإلكرام فيشفعه  ة نبينا يشفع ىف رجل من أم

وكذلك األويلاء يشفعون ومن  فيه فيخرجه وقد صار اكلفحم ويغسله بماء احلياة والكوثر فيدخله اجلنة ويسلمه لسيدنا حممد 
ا بمن آذاهم ىف ادلنيا ورماهم بالزندقة والكفر والرياء لزيلوا عنه اخلجل حني يرى فنونهم أنهم إذا أذن ىف الشفاعة هلم أن يبدءو
ألنه يعتقد فيهم ىف ادلنيا مطمنئ بما قدم من اإلحسان فعني إحسانه يكفيه ويكون مقامهم وإنما لم يقدموا من أحسن إيلهم 

من اإلخوان فإن للك مؤمن شفاعة يوم القيامة واملراد شفيعه قال تعاىل هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وروى مرفواع استكرثوا 
الصلحاء وروى أيضا مرفواع أنه تعاىل يقول للعالم اشفع ىف تالمذتك ولو بلغت عدد انلجوم وعن مالك بن دينار مرفواع من أاعن 

ن معهم ومن أبغض طالب طالب العلم أعطاه اهلل كتابه بيمينه ومن أحب طالب العلم فقد أحب األنبياء ومن أحب األنبياء اك
العلم فقد أبغض األنبياء ومن أبغض األنبياء فجزاؤه جهنم وإن لطالب العلم شفاعة مثل شفاعة األنبياء وهل ىف جنة الفردوس 
عرشة آالف قرص وىف جنة اخلدل مائة ألف مدينة من نور وىف جنة املأوى ثالثون ألف درجة من ياقوت أمحر وهل بكل درهم 

ومن أاعن طالب العلم العلم من احلور العني بعدد جنوم السماء ومن صافح طالب العلم حرم اهلل جسده ىلع انلار ينفقه ىف طلب 
كتب اهلل هل براءة من انلار أال وإن طالب العلم إذا مات غفر اهلل ملن حرض جنازته فقيل ملالك ربما يطلبه ألجل ادلنيا فقال 

ا ومن آذى طالب العلم لعنته املالئكة ولىق اهلل يوم القيامة وهو عليه غضبان أال أوليس يقال طالب علم وال يقال طالب دني
وإن من أاعن طالب العلم بدرهم برشته املالئكة عند نزع روحه باجلنة وفتح هل باب من انلور ىف قربه وروى مرفواع إذا اجتمع 

يىن ىلع الرصاط فيل للعابد ادخل اجلنة وتنعم بعبادتك وقيل العالم والقائم أى بوظائف العبادات وهو جاهل بما زاد ىلع الفرض الع
للعالم قف فاشفع لم أحببت فإنك ال تشفع ألحد إال شفعت فقام مقام األنبياء ىف ادلنيا يهدى األمة للرشاد وىف اآلخرة بالشفاعة 

 للعباد
واملراد بها عرفا دار انلعيم غة البستان ﴾ وتكون للك مؤمن كتب اهلل هل السعادة وىه لاجلنة﴾ من ذلك دار اثلواب وىه ﴿و﴿
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جبميع أنواعها وروى مرفواع أنه تعاىل خلق اجلنة بلنة وبلنة من فضة ومالطمها أى طينها اذلى جيعل بني اللنب املسك وقال 
وأعالها وىه سبع جنان أو ثمان أفضلها  تكلىم فقالت قد أفلح املؤمنون فقالت املالئكة طوىب أى قّرة عني لك مزنل امللوك

واثلامنة وثبتت  الفردوس وسقفها العرش فاملأوى فاخلدل فانلعيم فعدن فدار السالم فدار اجلالل هذه السبع عن ابن عباس 
عنه ىف رواية أيضا دار القرار وىف لك ما ىف األخرى لكن بعضها أرىق من بعض وقيل إنها أربع ورجح بقوهل تعاىل وملن خاف مقام 

نلعيم ثم قال ومن دونهما أى أمامهما جنتان أى الفردوس واملأوى وقيل واحدة واألسماء جارية عليها وىه ربه جنتان أى عدن وا
إنها فوق السموات السبع وُتت العرش كما  السموات السبع خالفا لقول ابن حزم إنها ىف السادسة فقد ثبت عنه  ﴾1/41﴿فوق 

يصح ىف حمل انلار خرب ومثله السيوىط لكن قال احلافظ ابن رجب إنها ُتت  حاكه الرازى ىف تفسريه قال عبد السالم اللقاىن ولم
قال الشيخ عبد اهلل بن سعيد ىف رشح حزب  األرضني السبع وىه اآلن موجودة كما رصح به الكتاب والسنة وقصة آدم وحواء 

حدا وىه فصور مبنية وغرف وزوايا الشيخ أمحد بن عبد القادر وللجنة ثمانية أبواب لك باب يدخله سبعون ألف رجل صفا وا
ومناظر بعضها فوق بعض من اذلهب والفضة والزبرجد والزمرد واللؤلؤ واملرجان والاكفور والعنرب وغري ذلك من الطيبات 
واحلسنات واملعادن من اجلواهر انلفيسات متناكحة املباىن منسوجة املعاىن فيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر ىلع قلب 

سئل عن قوهل تعاىل ومساكن طيبة ىف جنات عدن فقال قرص ىف اجلنة من لؤلؤ فيه سبعون دارا من  برش وىف الزواجر أنه 
ياقوتة محراء ىف لك دار سبعون بيتا من زمرة خرضاء ىف لك بيت سبعون رسيرا ىلع لك رسير سبعون فراشا من لك لون ىلع لك فراش 

لك مائدة سبعون لونا من طعام ىف لك بيت سبعون وصيفة ووصيفة يعطى املؤمن من القوة ما امرأة ىف لك بيت سبعون مائدة ىلع 
الرسيع مائة اعم ال يقطعها زاد يأىت ىلع ذلك لكه ىف غداة واحدة وأخرج ابلخارى إن ىف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر 

أصل شحرة طوىب يشبه أصل شجر اجلوز ينبت ىلع ساق واحد  الرتمذى وذلك الظل املمدود والطرباىن وابن حبان ىف صحيحه إن
حىت تنكرس فرقونها هرما وإن عظم العنقود من عنبها ثم يثرش أعالها وإن عظم أصلها إن اجلذعة من اإلبل لو ارُتلت ملا قطعتها 

هل تعاىل وذلك قطوفها تذيلال إن مسرية شهر للغراب األبقع ال ينىش وال يفرت وإن عظم احلبة اكدللو الكبري وعن الرباء معىن قو
إن جذوع خنلها من زمرد أخرض وأصول سعفها  أهل اجلنة يأكلون من ثمراتها قياما وقعودا ومضطحعني وصح عن ابن عباس 

عحم ذهب أمحر وسعفها كسوتهم وثمرها أمثال القالل وادلالء أشد بياضا من اللنب وأحىل من العسل وألني من الزبد ليس فيها 
خضد اهلل شوكه فجعل ماكن  أعراىب أن شجرة السدر مؤذية فكيف تكون ىف اجلنة لقوهل تعاىل ىف سدر خمضود فقال وزعم 

 لك شوكة ثمرة فإنها تلنبت ثمرا ينفتق اثلمر منها عن اثنني وسبعني لونا من طعام ما فيها لون يشبه اآلخر
وهو من مات ىلع اإلسالم ولو اعصيا وإن تقدم منه كفر وىف انلار  ﴾ أى اإلقامة املؤبدة فىل اجلنة للسعيداخللود﴾ من ذلك ﴿و﴿

فمنهم شىق وسعيد اآلية قال الشيخ عبد السالم اللقاىن وال يدخل  إيمان قال تعاىل هللشىق وهو من مات ىلع الكفر وإن تقدم من
أقوال وأما أوالد املؤمنني فىف اجلنة عند ىف الشىق أوالد الكفار اذلين ماتوا قبل ابللوغ بل هم ىف اجلنة ىلع الصحيح أى عرشة 

اجلمهور بل باإلمجاع ىلع ما ىف السحيىم فداخل اجلنة منعم فيها بأنواع نعيمها كما ورد إن أدىن أهل اجلنة مزنلة اذلى يقوم ىلع 
رى وإن أدىن رأسه عرشة آالف خادم بيد اكل خادم صحفتان واحدة من ذهب واألخرى من فضة ىف لك واحدة لون ال يشبه األخ

غري نسائه ىف ادلنيا وإن أهل اجلنة  ﴾1/41﴿أهل اجلنة مزنلة اذلى هل ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة من احلور العني 
وىف احلديث إن  يدخلونها جردا أى ال شعر ىلع أبدانهم مردا بيضا جعدا مكحلني أبناء ثالث وثالثني سنة وهم ىلع خلق آدم 

جلنة رأى سبعني ألف حديقة ىف لك حديقة سبعون ألف شجرة ىلع لك شجرة سبعون ألف ورقة ىلع لك ورقة املؤمن إذا دخل ا
مكتوب ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل أمة مذنبة ورب غفور لك ورقة عرضها من رشق ادلنيا إىل غربها وورد إنه إذا دخل أهل 

دا وإن لكم أن تصححوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أبدا اجلنة اجلنة نادى مناد إن لكم أن ُتيو فال تموتوا أب
وأنهم يؤتون ىف اجلنة خبيل مرسجة  وانلجبفال تيأسوا أبدا وورد إن نعيم أهل اجلنة أنهم يزتاورون ىلع املطايا وإن لكم أن تنعموا 

تأتيهم مثل السحابة فيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت ملجمة ال تروث وال تبول فريكبونها حىت ينتهوا حيث شاء اهلل تعاىل ف
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 من فتتسف كثباناعليهم حىت ينتىه ذلك فوق أمانيهم ثم يبعث اهلل تعاىل رُيا غري مؤذية  انلارفما يزال فيقولون أمطرى علينا 
 مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم فيأخذون ذلك املسك ىف نواىص خيلهم ومفارقها ورؤوسهم

الشيخ عبد اهلل بن سعيد العمودى ىف رشحه ربما يفهم أو يظن جامد العقل أن نعيم اجلنة ألهل القرب من اخلواص  قال﴿تنبيه﴾ 
هذه الذلات والشهوات انلفسانية من املطاعم واملشارب واملناكح وليس كذلك وليس كذلك وإنما هو مزيد القرب واألنس 

ال تعلم نفس ما أخىف هلم من قرة عني وحديث أعددت لعبادى الصاحلني ما ال واملناجاة واملواصلة املشري إىل ذلك قوهل تعاىل ف
عني رأت وال أذن سمعت وال خطر ىلع قلب برش فتأمل ذلك وقل سبحانك ال علم نلا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم ا ـه

نلار لم يكن هل منتىه حىت يبلغ قعرها فيلىق هلبها بمعناه وداخل انلار معذب فيها بأنواع العذاب كما ورد أنه إذا ألىق الرجل ىف ا
فريده إىل أعالها وما ىلع عظامه حلم حىت إذا اكد خيرج تلقته املالئكة بمقامع من حديد فترضبه به فيهوى ىف قعرها فال يزال 

يعلقون أهل انلار بتلك كذلك وإن ىف جهنم لسبااع من نار والكبا من نار والكيلب من نار وسيوفا من نار ويبعث اهلل مالئكة 
الالكيلب بأعناقهم ويقطعونهم بتلك السيوف عضوا عضوا ويلقونهم إىل تلك السباع والالكب لكما قطعوا عضوا اعد ماكنه عضو 

 وروى إن أهون أهل انلار عذابا من هل نعالن من نار يغىل منهما دماغه ويرى أن ما أحد أشد عذابا منه
حىت يشبعه وسقاه من املاء حىت يرويه أبعده اهلل من انلار سبع خنادق ما بني لك خندق مسرية ﴿فائدة﴾ ورد أن من أطعم أخاه 

﴾ ومائة اعم ومن توضأ فأحسن الوضوء واعد أخاه املسلم بوعد من جهنم سبعني خريفا امهلل أجرنا من انلار ومن غضب اجلبار ﴿
﴾ كما ورد بها الكتاب والسنة وإمجاع األمة قال الشيخ  اجلنةىف﴿ ﴾ أى رؤيتهم إيله الرؤية هلل من أفضل نعيم أهل اجلنة ﴿

من دخول اجلنة وال نهاية هلا أبدا رسمدا ىلع مّر عبد اهلل بن سعيد العمودى أمجعت األمة ىلع هذه الرؤية للمؤمنني خاصة وىه 
قيل إال جربيل ومؤمنو اجلن واألمم ادلهور واألنفاس ا ـهقال اجلالل السيوىط ويدخل ىف املؤمنني املالئكة وقيل ال يرونه و

السابقة ىلع األظهر ومن اتصف باتلوحيد من أهل الفرتة وىف النساء غري زوجات األنبياء وغري الصديقات خالف قال الشيخ عبد 
ل السنة رؤيته تعاىل يوم القيامة حاصلة للك أحد بال نزاع وأما ىف اجلنة فأمجع أه ﴾1/42﴿اهلل بن سعيد وىف ُتقة اجللساء أن 

ىلع أنها حاصلة لألنبياء والرسل والصديقني ورجال املؤمنني من البرش من هذه األمة واختلف ىف غريهم قلت بل الراجح ثبوتها 
لعامة املؤمنني وقد جزم احلافظ ابن رجب بأن لك يوم عيد ىف ادلنيا جيتمع فيه املسلمون لزيارة ربهم ويتجىل هلم فيه ويوم اجلمعة 

زيد ىف اجلنة ثم قال هذا حال العوام وأما اخلواص اكألنبياء فىف لك يوم يرونه بكرة وعشيا ا ـهثم إن رؤيته تعاىل ىلع يدىع يوم امل
الىت محلت عليها آية ال تدركه األبصار وقد ورد ثبوت الرؤية ىف اآليات واألخبار واآلثار قال تعاىل وجوه يومئذ أى يوم حقيقته 

إذ نظر القمر يللة ابلدر فقال أما إنكم  ربها ناظرة أى مستغرقة ىف مجاهل اغفلة عما سواه وقال القيامة نارضة أى حسنه إىل 
سرتون ربكم كما ترون هذا القمر يللة ابلدر ال تضامون ىف رؤيته قال ابن األثري والاكف للتشبيه ىف الرؤية ال املرىئ كما توهم 

قمر قال الشيخ عبد اهلل بن سعيد العمودى وهذا احلديث مشهور رواه أحد واملعىن أنها رؤية يزاح عنها الشك مثل رؤيتكم ال
وعرشون من كبار الصحابة وىف حديث آخر هل تضارون ىف رؤية القمر يللة ابلدر ليس فيه سحاب قالوا ال قال هل تضارون ىف 

ية ربكم كما ال تضارون ىف رؤيتهما رؤية الشمس عند الظهرية ليست ىف سحاب قالوا ال قال واذلى نفىس بيده ال تضارون ىف رؤ
من ينظر إىل جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه ورسره مسرية ألف سنة وأكرمهم ىلع اهلل من ينظر إىل وورد إن أدىن أهل اجلنة مزنلة 

اعة ملا حجب قوما بالسخط أى بسبب املعاىص دل ىلع أن قوما يرونه بالرضا أى بسبب الط وجهه عدوة وعشيا وقال الشافىع 
يللة اإلرساء والراجح أنها بعيىن  ولو لم أوقن أىن أراه ىف اآلخرة ما عبدته ىف ادلنيا وأما رؤيته تعاىل ىف ادلنيا فلم تثبت إال نلبينا 

رأسه ملا قال هل ادن مىن فأنا ربك فدنا فنظر عن يمينه فرأى ربه وعن يساره فرأى ربه وعن أمامه فرأى ربه وفوقه فرأى ربه وخلفه 
رأى ربه قال الشيخ باقشري املىك وهذا قول ابن عباس وقدم ىلع قول اعئشة ألنه مثبت واملثبت مقدم ىلع انلاىف وأيضا هو أعلم ف

قال الشيخ عبد اهلل بن سعيد وأيضا فالسيدة اعئشة احتجت بال تدركه األبصار وقد محل ىلع إدراك اإلحاطة وابن عباس منها 
ىه وسيدى أنت السالم فقال اهلل تعاىل وعليك السالم ومن اداعها غريه يقظة ىف ادلنيا فهو ضال فقال إل أثبتها بالسماع منه 
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بإطباق املشايخ كما قاهل صاحب اتلعرف قال الشيخ حممد طاهر سنبل وهو كتاب لم يصنف ىف اتلصوف مثله وقد صنف العلماء 
ورصحوا بأن من قال ذلك لم يعرف اهلل امللك املتعال ورؤيته ىف ذلك كتبا ورسائل منهم أبو سعيد اخلراز وأبو القاسم اجلنيد 

شيطانية كما رأى بعض السالكني الشيطان ىف طريق ىلع عرش بني السماء واألرض فظنه ربه فسجد ثم حىك ذلك جلماعة من 
الته وقال بعض الشايخ فقالوا هو الشيطان حلديث إن للشيطان عرشا بني السماء واألرض جيلس عليه فجدد إيمانه وأاعد ص

تالمذة سهل بن عبد اهلل هل إىن أرى لك يللة رىب بعيىن رأ ى فقال إذا رأيته فابزق عليه ففعل فلم ير شيئا بعد ذلك وذلا قال 
 بعضهم

 نهــراه بعيـيا يـال ىف ادلنـن قـوم
 اـل لكهـب اهلل والرسـالف كتـوخ
  اـــه إهلنـــــال فيـن قـك ممـوذل

 

 

 

 رداــىغ وتمـــــق طـذلك زنديـف
 رع الرشيف وأبعداـن الشـوزاغ ع

 ودا ـة أســه يوم القيامــرى وجهـي
أجيب بأن لك اعقل يعلم أنه تعاىل ال صورة هل حىت  فإن قيل كيف يظهر إبليس بصورته تعاىل وال يظهر بصورته  ﴾1/43﴿

من جهة اإليقان بأرسار القلوب فقاطبة أهل اتلصوف وأئمة قال الشيخ عبد اهلل بن سعيد وأما الشهود  يتشبه بها غريه خبالفه 
اتلعرف جممعون عليه ألنه اغية الكرامة وهو ما جيدونه بأرسار قلوبهم من كشف وشهود جلمال قدسه ويعربون عنه ىف مذهبهم 

ربه ىف منامه أو يرى نبيه أو خري الرؤيا أن يرى العبد  بالرؤية ألنه رؤية بشهود األرسار واألصح وقوع رؤيته تعاىل مناما قال 
يرى أبويه إن اكنا مسلمني وجيب ىلع الراىئ أن يعلم أن املرىئ أمر وارد منه تعاىل وخلق من خلقه فليجر جمرى حديث يزنل ربنا 

ه بم ينجو تسعا وتسعني وقال لنئ رأيته تمام املائة ألسأنلوقد حىك عن كثري من السلف أنهم رأوه ىف املنام فعن أىب حنيفة أنه رآه 
من قال  العباد يوم القيامة قال فرأيته فقلت يا رب عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك بم ينجو العباد يوم القيامة فقال 

بالغداة والعىش سبحان األبدى األبد سبحان الواحد األحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بغري عمد سبحان من 
بحان من خلق اخللق وأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان اذلى لم يتخذ س مجد بسط األرض عل ماء

وىف جممع األحباب إضافة سبحان للفظ اهلل صاحبة وال ودلا سبحان اذلى لم يدل ولم يودل ولم يكن هل كفوا أحد جنا من عذاىب 
املناوى والغداة والضحوة أول انلهار والعىش ما بني الزوال إىل املغرب ىف األوىل واثلاثلة والرابعة بلفظ سبحان اهلل رافع السماء قال 

تالوة الكىم فقال بفهم وبغريه فقال سبحانه  وحنو ذلك روى عن اإلمام أمحد إال أنه سأهل عن أفضل ما يتقرب به إيله فقال هل 
وإال فال بد من أصل فهم صحيح ألنه م واألدلة بفهم وبغري فهم قال سيدى ىلع اخلواص أى بغري فهم يتأىت معه االستنباط لألحاك

  ال يتقرب إيله باجلهل قال الشيخ إبراهيم اللقاىن وفيه نظر إذ القرآن متعبد بتالوته فمجردها يرتتب عليه األجر اكلطواف
يقول أين العلماء  ووقوف عرفة ورىم اجلمار ونقل عن ابن رشيح أنه رأى قبل موته بثالث يلال كأن القيامة قامت وإذا اجلبار 

فجاءوا فقال ماذا عملتم فيما علمتم قالوا يا موالنا قرصنا وأسأنا فأاعد السؤال كأنه لم يرض وأراد غريه فقلت أما أنا فليس ىف 
 صحيفىت رشك وقد وعدت أن تغفر ما دونه فقال اذهبوا قد غفرت لكم

مركبة من العنارص األربعة كبقية احليوانات ىلع املشهور وهم أجسام ذوات أرواح  ﴾ تؤمن بمالئكة اهلل﴾ من ذلك ﴿أن و﴿
لكن غلب عليهم اهلواء مع انلور فهم إيله أميل وىلع اجلن هو مع انلار والظلمة فهم إيلها أميل وعل اإلنس الرتاب مع الكثافة 

 من الرتاب كما ورد عن اعئشة فهم إيله أميل وقيل خلقوا من انلور فقط واجلن من انلار فقط واإلنس من املاء فقط إال آدم ف
وأجسامهم لطيفة نورانية قادرة ىلع التشلك بأشاكل حسنة يلمتازوا عن الشياطني وجترى عليهم أحاكمنا فال يتلكمون إال بما 
يليق بتلك الصور ومثلهم اجلن لكن إذا قتلت صورة اجلىن الىت ظهر بها مات خبالف املالئكة فإن صورتهم اكملة ىف العلم 

درة ىلع األفعال الشاقة ىلع غريهم وشأنهم الطااعت ومسكنهم السموات اغبلا ألنهم علوية وسفلية وهو رسل اهلل ىلع أنبيائه والق
ال يفرتون ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وال يوصفون بأنوثة  ﴾1/44﴿حيه يسبحون الليل وانلهار وأمناؤه ىلع و

 ب والسموات واألرض وانلار واتلصوير ىف الرحم وابلحار والسحاب وورد أنه يزنل مع لك قطرة ملكوال ذكورة ومنهم املولك باحلج
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ممن صىل عليه ومنهم احلفظة  ومنهم محلة العرش ومنهم سياحون ىف األرض يتبعون جمالس اذلكر ومنهم املبلغون الصالة إيله 
لك لكه وليس ىف العالم من أعاله ألسفله شرب إال وهو معمور بهم قال ألبدان بىن آدم وألعماهلم وغري ذلك وباجلملة فهم خدمة امل

بعضهم وذلا نىه عن االستقبال أو االستدبار للقبلة ببول او اغئط إكراما للمصىل منهم إيلها قال تعاىل وما يعلم جنود ربك إال هو 
و راكع واملراد كرثتهم وإن لم يكن هناك تت وحق هلا أن تئط ما من موضع إال وفيه ملك ساجد أأطت السماء أى صو وقال 

أطيط وورد أنه يدخل ابليت املعمور لك يوم سبعون ألفا ال يعودون إيله إىل يوم القيامة واعلم أنه يكىف اإليمان بأن هلل مالئكة 
وة وورد أنه إمجاال نعم جيب تفصيال ىف عرشة جربيل ومعناه عبد اهلل وهو أفضل املالئكة وأمني الوىح وصاحب الشدة والق

وأنه نزل ىلع آدم عرش مرات وىلع نوح مخسني وىلع إدريس أربعا وىلع إبراهيم اثنني وأربعني وىلع  ُيرض لك من مات من هذه األّمة
مو ى أربعمائة وىلع عيىس عرشا وىلع سيدنا حممد عليه وعليهم الصالة والسالم أربعا وعرشين ألف مرة ومياكئيل ومعناه أيضا 

وهو املولك باللوح املحفوظ ونفخ و املولك بكيل األمطار وبابلحار واألرزاق وتصوير األجنة ىف األرحام وإرسافيل عبد اهلل وه
الصور وعزرائيل وهو املولك بقبض الروح ومنكر ونكري ورضوان خازن اجلنة ومالك خازن انلار وقيب وعتيد اكتبا األعمال للك 

عند الغسل واجلنابة وقضاء احلاجة وللصىب املممز ىلع الصحيح اكتب للحسنات يكتبها  ملكف إنسيا اكن أو جنيا ال يفارقانه إال
وقيل املأجور الوىّل فقط وأما غري املمز فال اكتب هل وكذا املالئكة ىلع الصحيح فيكتبان لك ما هل وويله مأجور أيضا بأمره هل بها 

هو ترجيح قصد الفعل فيكتب إذا اكن حبسنة إال بالسيئة أو عزما وهو يصدر من امللكف من قول أو فعل أو اعتقاد سواء اكن هما و
عند قربه يسبحان وُيمدان اهلل اجلزم بالفعل فيكتب مطلقا أو تقريرا وهو عدم إنكاره ىلع غريه فعل املعصية وإما مات قعدا 

القيامة فإذا قامت الساعة جعال صحيفته تعاىل ويهلالن ويكتبان ذلك ىف صحيفته إن اكن مؤمنا ويلعنانه إن اكن اكفرا إىل يوم 
﴾ من ذلك وىف عنقه ثم حرضا معه واحج سائق واآلخر شهيد وحفظة بدن لك عبد عرشة بالليل وعرشة بانلهار ال يفارقونه أبدا ﴿

يعتقد أن فيجب ىلع امللكف أن  ﴾ عليهم الصالة والسالم وبأنهم أفضل اخللق وأفضلهم نبينا رسلهأن تؤمن بأنبيائه تعاىل و ﴿
وأربعة وعرشون ألفا الرسل منهم ثلثمائة وثالثة هلل أنبياء ورسال ال يعلم عددهم إال هو ألنه اختلف ىف عدتهم فقيل مائة ألف 

عرش أو أربعة عرش أو مخسة عرش وقيل غري ذلك واملختار عدم اجلزم حبرصهم ىف عدد معني نعم جيب اإليمان تفصيال خبمسة 
 بعضهم بقوهلوعرشين كما أشار إيله 

 حتـم ىلع لك ذى اتللكيف معـرفة
 يةــهم ثمانــتنا منـــىف تلك حج
 ذا ـح وكـود شعيب صالـإدريس ه

 

 

 

 واــد علمـيل قـياء ىلع اتلفصـبأنب
 مـىق سبعة وهــن بعد عرش ويبـم

 موا ــذو الكفل آدم باملختار قد خت
يعلم صبيانه ونساءه وخدمه أسماء األنبياء املذكورين ىف القرآن حىت  وىف السحيىم قال بعضهم جيب ىلع املؤمن أن ﴾1/45﴿

يؤمنوا بهم ويصدقوا جبميعهم وال يظنوا أن الواجب عليهم اإليمان بمحمد فقط فإن اإليمان جبميع األنبياء ذكر اسمه ىف القرآن أو 
لتها مائة وأربعة مخسون لشيث وثالثون الىت أنزهلا ىلع رسله ومج ﴾ كتبه﴾ من ذلك أن تؤمن جبميع ﴿ولم يذكر واجب ﴿

وعرشة إلبراهيم واتلورة ملو ى واإلجنيل لعيىس والزبور دلاود والفرقان نلبينا عليه وعليهم أفضل الصالة إلدريس وعرشة آلدم 
ومعىن وقيل معىن فقط والسالم وبأنه تعاىل أنزهلا بألفاظ دالة ىلع الكمه القديم خملوقة ىف اللوح املحفوظ بناء ىلع أنها نزلت لفظا 

كما ىف اتلوراة أو ىلع لسان جربيل كما ىف وعرب عنها الرسل بألفاظ من عندهم أو جربيل والراجح األول ونزوهلا إما ىف ألواح 
القرآن وأن لك ما احتوت عليه حق وصدق ال يأتيه ابلاطل من بني يديه وال من خلقه وأن بعض أحاكمها نسخها اهلل وبعضها لم 

﴾ بفتح ادلال وسكونها مصدر قدرت الىشء بتخفيف ادلال إذا أحطت بمقداره أى بتقدير بالقدر﴾ من ذلك أن تؤمن ﴿و﴿ ينسخ
مقدار خمصوص ىف ذواتها وأحواهلا بطبق ما سبق به العلم اهلل األمور وإحاطته بها وهو عند األشاعرة إجياده تعاىل األشياء ىلع 

لك خملوق بصفته الىت يوجد عليها من حسن ونفع وضدهما وما ُيويه من زمان وماكن  وعند املاتريدية ُتديده تعاىل ىف األزل
﴾ ورشه﴿ ﴾ وهو الطاعةخريه﴿ وما يفعله من طاعة أو عصيان وغري ذلك فهو ىلع األول صفة فعل وىلع اثلاىن صفة ذات وقوهل
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والرش ليس إيلك واملراد أن رش هل كما ىف احلديث وهو املعصية بدالن من القدر فالكهما بتقديره تعاىل لكن األدب أن ال ينسب ال
فعل العبد ضّد اخلري يقال هل معصية ورش وقبيح بانلظر لكونه هل دخل فيه وظهر ىلع يديه قال العالمة األمري فانقسام الفعل 

قال سيدى ىلع حسن مجيل  احلسن وغريه إنما هو من حيث ظهوره ىلع يد األغيار وأما بانلظر إلجياده تعاىل فال يقال هل ذلك بل هو
 ونفع به وفا 

 سمعــت اهلل ىف ســرى يقــــول
 وحيــث اللك عــىن ال قبــــــيح 

 

 
 أنـا ىف امللــــك وحـــدى ال أزول
 وقبـح القبــح مــن حيـىث مجــيل 

ما تستطيبه انلفس اكلغيث واخلصب  أىوذلا قال اخلرض ىف تأويل خرق السفينة فأردت أن أعيبها وىف رواية وبالقدر حلوه ومرّه 
والسعة وما تكرهه كضّد ذلك وملا اكن اإليمان بالقدر يستلزم اإليمان بالقضاء لم يتعرض هل املصنف وهو لغة احلكم وابليان 

عليه فيما ال  والصنع ومنه فقضاهّن سبع سموات وأما اصطالحا فعّرفه األشاعرة بأنه إرادة اهلل األزيلة املتعلقة باألشياء ىلع ما ىه
قال قال اهلل تعاىل من لم يرض بقضاىئ  أنه  وعن أنس يزال فهو صفة ذات واملاتريدية بأنه فعله تعاىل مع زيادة اإلتقان 

واملعىن أن اهلل لم يطلع ىلع حكمة إجياد األشياء  وقدرى فليطلب ربا سواى وورد مرفواع القدر رس اهلل فال تفشوا رس اهلل 
بعض خواصه لقوهل وال ُييطون بىشء من علمه إال بما شاء فيجب عليهم كتمان ما أطلعهم عليه ألنه لو كشف وإعدامها إال 

 للك شخص عما ُيصل هل لم يصح تكليفه كما ال يصح عند كشف الغطاء يوم القيامة وللشافىع 
 أـــم أشــت اكن وإن لـــا شئـوم
خلقت العباد ىلع ما  ﴾1/46﴿

 أردت
 ذلتــــذا خــوهت ـىل ذا مننـع
  يدـــهم سعــىق ومنــهم شــفمن

 

 

 
 

 م يكنــأ لــا شئت إن لم تشــوم
 ىت واملسنــلم جيرى الفــىل العـع

 نــــم تعــت وذا لـــد أعنــوذا ق
  نـــهم حســـح ومنـهم قبيــومن

باملعاىص ألن اذلنب مقىّض ال قضاء والرضا إنما جيب وال يرد أنه يلزم عليه الرضا واإليمان بهما يستدىع الرضا بهما فهو واجب 
بالقضاء بمعىن أنا نرىض خبلق اهلل املعصية وال نعرتض عليه وجيب علينا كراهتها من حيث كونها معصية قال اإلمام الغزاىل 

ح به من حيث أنه ونظريه ما إذا اكن لك عدوّان أحدهما عدّو لآلخر فإنك تكره موته من حيث أنه ساع ىف هالك عدوّك وتفر
عدوّك وقد قال تعاىل إلبليس ما عرفتىن ولو عرفتىن لعلمت أنه ال اعرتاض ىلّع بىشء من أفعاىل فإىن أنا اهلل ال هلإ إال أنا ال أسأل 
عما أفعل وقد يطلق القضاء ىلع املقىّض كما ىف حديث امهلل إىن أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وهذا ال جيب الرضا به 

 طلقا بل إن اكن واجبا وجب أو مندوبا ندب أو مباحا أبيح أو مكروها كره أو حراما حرم خبالفه بمعىن إرادة اهلل األشياءم
معصية عمدا فىض عليه بموجبها رشاع  ال جيوز االحتجاج بالقضاء والقدر ىلع صدور ذنب إال دلفع اتلعيري فمن وقع ىف ﴿تنبيه﴾

اكن يصىل ىلع جبل فأتاه  ون قوهل قّدر اهلل أو قىض ىلّع بذلك عذرا هل وحجة روى أن عيىس من حّد أو تعزير أو غريه وال يك
إبليس فقال أنت تزعم أن لك ىشء بقضاء اهلل وقدره قال نعم قال فألق نفسك من اجلبل فانظر أتعيش أم ال فقال هل أما علمت أن 

 د ال يبتىل ربه ولكن اهلل يبتىل عبده قال طاوس فخصمه عيىس إن العباهلل تعاىل قال ال خيتربِن عبدى فأنا أفعل ما شئت 
بفتح اتلاء وكرسها ويلزمه ختمه املرسلني باألوىل ألنه يلزم من ختم األعم  ﴾خاتم انلبيني أنه ﴾ من ذلك أن تؤمن ـب ﴿ـو﴿

فيها ذلك سميت فتخة  ختم األخص فليس بعده نىب وأصل اخلاتم اسم جنس للحلقة الىت فيها فّص من غريها فإن لم يكن
حميط باألنبياء أوال وآخرا كإحاطة  ىلع سبيل التشبيه ابلليغ ووجه الشبه أنه  كقصبة كما ىف الصحاح واستعماهل ىف نبينا 

اىف اخلاتم باألصبع فلم خيرج أحد عن أمره فإن أريد به آلة اخلتم أى الىت خيتم بها الىشء فتمنع ظهوره اكن املعىن أنه متممهم وال ين
بأن ذلك  وال يرض كونه ال يقبل اجلزية مع أنها ىف رشعنا مقبولة إلخباره  ذلك نزول عيىس بعد ألنه يزنل حاكما برشيعته 

 أى أوالده لكهم ﴾ سيد ودل آدم﴿ ﴾ من ذلك أن تؤمن بأنه و﴿ فعدم القبول من رشعنا حينئذ مغيا بزنول عيىس 
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فاندفع ما قيل إن حديث أنا سيد ودل آدم يوم القيامة   آدم انلوع اإلنساىن فيشمل آدم بودل﴾ إذ هو مفرد مضاف واملراد أمجعني﴿
ىلع آدم ودفعه بعضهم بأنه ىف أوالد آدم من أفضل منه كإبراهيم ومو ى وعيىس فيلزم أنه أفضل  وال فخر ال يدل ىلع سيادته 

قال السيد  انلاس يوم القيامة رواه ابلخارى وال يرد أنه منه حينئذ ىلع أن ىف بعض األخبار اتلرصيح بذلك كحديث أنا سيد 
اخللق ىلع اإلطالق ويليه األنبياء واملرسلون عليه وعليهم  ﴾1/47﴿أفضل  اهلل ألنه حممول ىلع السيادة املطلقة وقد علم أنه 

والزبري وعبد الرمحن وسعد وسعيد وأفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعىّل فبقية العرشة وهم طلحة  الصالة والسالم ثم الصحابة 
 واعمر بن اجلراح ولم يرد نص بتفاوت هؤالء الستة ىف األفضلية ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة 
ث ىلع أمجعني واتلابعني وتابعيهم ىلع تفصيل ىف ذلك للعلماء ال ُيتمله هذا الكتاب وسيأىت ذكر ىشء يسري من فضائلهم واحل

 حمبتهم واتباعهم آخر الكتاب إن شاء اهلل تعاىل واهلل أعلم
اكن يأكل ويلبس ما وجد وال يتلكف ُتصيل ما فقد الستغراقه ىف جالل  ﴾ اعلم أنه ﴿خاتمة ىف ذكر ىشء من أخالقه 

عاما وال يشتىه عليهم شيئا إن من العاتق ال يسأهلم طاذلات القدسية وعدم اكرتائه باهليالك اجلسمانية واكن ىف بيته أشد حياء 
أعطوه شيئا قبله وإال صرب وربما قام ملا أراده بنفسه قال العراىق فااكن يلبس ما وجده من قطن وكتان وصوف وشعر وحرير قبل 
ُتريمه وقميص وقباء وشملة وجبة ومخيصة وبرد وأسود وأبيض وأمحر وأخرض وروى عن اعئشة أنها أخرجت بلعض الصحابة 

ىف هذين قال املناوى ىف رشح الشمائل أرادت أنهما مع ما فيهما من اخلشونة  دا وإزارا غليظا وقالت قبض رسول اهلل كساء ملب
بعد فتحه الفتوحات مع كمال سلطنته واستيالئه ىلع أعدائه فلم يكرتث يزخرفة ادلنيا وفيه داللة ىلع أنه  والرثاثة اكنا بلاسه 

ه حمال لرتك الزينة وأن يركن للعيش اخلشن قال ابن العرىب أصل اللباس أن يكون ىلع حالة ينبىغ لسإنسان أن جيعل آخر عمر
القصد ىف اجلنس والقيمة ألنه إذا اكن رفيعا وامتهنه صاحبه اكن مرسفا أو صانه اكن هل عنده مقدار فعمد الصوفية للزوم بلاس 

وفيه أيضا داللة ىلع ندب حفظ آثار الصاحلني واتلربك  ها الصوف وتفاخر بعضهم فيه فخرج عن الطريق والسنة الىت اكن علي
وتبعه السلف ىف ذلك ملا رأوا تفاخر أهل اللهو رثاثة امللبس  بها من كساء وغريه فإن اعئشة حفظت ذلك للتربك به قد أثر عنه 

بكة يصيدون بها ادلنيا فانعكس بتعظيم ما حقر اهلل ورسوهل واآلن قست القلوب ونسيت ذلك املعىن فاختذ الغافلون الرثاثة ش
 احلال وتعينت خمالفتهم ىف ذلك وذلا قال الشاذىل ذلى سمال أنكر عليه هيئىت تقول احلمد هلل وهيئتك تقول أعطوه وورد أنه 

يتعرس بل اكن متواصل اإلحزان وقد قال شيبتىن هود وأخواتها أى الشتماهلا ىلع بيان أحوال السعداء واألشقياء وأهوال القيامة وما 
ىلع غري انلفوس القدسية وهو األمر باالستقامة وغري ذلك مما يوجب استيالء سلطان اخلوف السيما ىلع أمته لعظم يتعذر اغيته 

رأفته بهم ودوام تفكره فيما يصلحهم وفيما فعل بمن قبلهم مما يستلزم ضعف احلرارة الغريزية وبضعفها يرسع الشيب لكن ملا 
نادرا  من رشح صدره وتزاحم نور يقينه لم يرسع ذلك إال ىف قدر يسري من شعره الرشيف واكن يمزح  ما يسليه اكن عنده 

أنه قال ملا قيل هل إنك تداعينا أى تمازحنا نعم غري أىن ال  وما ورد ىف ذّم املزاح إنما هو إذا كرث وأورث إيذاء أو وحشة وروى عنه 
عليه أو  ﴾1/48﴿قول احلق وجتنب الكذب وأبىق املهابة والوقار فله املزاح ومن داوم أقول إال حقا قال ابن عالن فمن حافظ ىلع 

كرثة الضحك وقسوة القلب واإلعراض عن أكرث منه أو اشتمل ىلع حنو كذب أو أسقط املهابة فليس هل ذلك ألنه حينئذ يورث 
داوة وجرأة من الصغري ىلع الكبري وعليه ُيمل انلىه ذكر اهلل تعاىل واتلفكر ىف مهمات ادلين بل كثريا ما يورث إيذاء وحقدا وع

الوجوب أو انلدب إال ملانع وال مانع هنا  الوارد فما سلم عن ذلك برشطه ندب وفاقا للمناوى وخالفا للعصام إذ األصل ىف فعله 
سفيان بن عيينة املزاح حمنة ودخل الشعىب ىف ويلمة فوجد أهلها سكوتا فقال ما لكم كأنكم ىلع جنازة أين ادلف والغناء وقيل ل

ما شبع آل حممد من خزب الشعري ثالثة أيام  اغلب قوته اليسري من اتلمر والشعري قالت اعئشة  فقال بل سنة ملن ُيسنه واكن 
أخذ كرسة من خزب شعري  متوايلة ويأكله من غري أن ينخل إذ املنخل إنما حدث بعده وربما تأدم خبّل أو تمر كما ورد أنه 

وهذا من أحسن تدبري الغذاء فإن الشعري بارد واتلمر حاّر رطب املناوى ذه اتلمرة إدام هذه الكرسة قال وضع عليها تمرة وقال هف
دخل ىلع أم هانئ يوم الفتح واكن جائعا فقال هلا عند طعام آكله  قال نعم اإلدام اخلّل وورد أنه  ىلع األصح وعن اعئشة أنه 
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ابسة وإىن ألستىح أن أقدمها إيلك فقال هلميها فكرسها ىف ماء وجاءته بملح فقال ما من إدام فقالت ما فقالت إن عندى لكرسة ي
عندى إال ىشء من خّل فقال هلميه فلما جاءته به صبه ىلع طعامه فأكل منه ثم محد اهلل ثم قال نعم اإلدام اخلّل يا أم هانئ ال 

ومنع ل قامع للصفراء نافع ألكرث األبدان واستفيد منه مدح االقتصار عليه يقفر بيت فيه خّل قال املناوى ألنه سهل احلصو
االسرتسال ىف مالذ األطعمة قال ابن القيم وهذا ال يدل ىلع أفضليته ىلع غريه ألن سبب ذلك أنه ما وجد غريه فقال تطييبا لقلب 

فاكن يتتبعه ىف جوانب الصحفة وُيب أن ينقع هل اتلمر من قدمه واكن ُيب اللحم ويقول إنه سيد طعام أهل ادلنيا واآلخرة وادلباء 
فضل اعئشة ىلع النساء كفضل الرثيد ىلع سائر الطعام وهو طعام يرثد ىف مرق والزبيب ىف املاء وأن يمزج هل العسل باملاء أيضا وقال 

اكنت أو باطنة دنيوية اكنت أو واكن ال يعيب شيئا من الطعام ويعظم انلعمة أى يبجلها ظاهرة اللحم وقد جتعل فيه قطع حلم 
ثوبه وال أخروية وإن قلت واكن خيصف نعله ويرقع ثوبه وُيلب شاته وخيدم أهله ويركب ابلعري والفرس واحلمار وابلغلة ويفىل 

نور نىق من ذلك وعرقه أطيب من املسك  ووجوده فيه مع أنه من عفونة ابلدن وهو  يلزم من اتلفلية إيذاء القمل هل 
أنها اكنت للتعليم أو تفتيش ما ىف اثلوب من حنو خرق وشوك وقيل اكن فيه القمل لكن ال يؤذيه واهلل أعلم قال العالمة  فيحتمل

 العراىق ىف وصف فراشه 
 فراشـــــه مــــن أدم وحشــــوه
 وربمـــا نـام عــــىل العبـــــاءة
 وربمــــا نـــام عـــىل احلصــري 

 

 

 

 ىه يعـجب زهــوهيلــف فــال يلـ
 بثنيتـــني عنــد بعــض النســوة
 ما ُتتــه ىشء ســـوى الســــرير 

ىلع أن انلوم ىلع الفراش املحشو واختاذه ال يناىف الزهد سواء اكن حشوه يلفا أو غريه ألن العربة باملألوف املباح نعم األوىل وفيه داللة 
 لب كرثة انلوم والغفلة عن مهمات اخلريملن غلبه الكسل أنه ال يبالغ ىف حشوه ألنه جي

فبلغ انلهاية فيه مع علّو مرتبته وحسبك أنه خري بني كونه نبيا ملاك أو نبينا عبدا فاختار أن يكون  وأما تواضعه  ﴾1/49﴿
خرج مرة نبيا عبدا واكن يردف خلفه إذا ركب ويعود املساكني وجيالس الفقراء وجييب ادلعوة جيلس بني أصحابه خمتلطا بهم و

ىلع بعض أصحابه متوكئا بعصا فقاموا هل فقال ال تقوموا كما يقوم األاعجم يعظم بعضها بعضا إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد 
وأجلس كما جيلس العبد قال ىف الزواجر وهذا ال يناىف قول اإلصحاب يستحب القيام ملن فيه علم أو صالح أو رشف أو والدة أو 

بة بصيانة أو حنو ذلك ألنهم قيدوا ذلك بقوهلم احرتاما وإكراما ال رياء وتفخيما وهذا اذلى نفوه هو اذلى نىه مصحورحم أو والية 
ىف جزء صنفه  بقوهل كما تقوم األاعجم إلخ ومن ثم ثبت ىف ندب القيام بقيده املذكور أحاديث صحيحة مجعها انلووى  عنه 

ذرىع بل يظهر وجوبه ىف هذا الزمان دفعا للعداوة واتلقاطع كما أشار إيله ابن عبد ىف ذلك رّدا ىلع من أطلق إنكار ندبه قال األ
السالم فيكون من باب دفع املفاسد ا ـهبمعناه وأما عدهل وكرمه وشجاعته وعفوه واحتماهل ورمحته وشفقته وسائر اخللق عن 

 الضبطها باحلرص وأما معارفه وعلومه فقد أوىت علم األولني واآلخرين كما ق
 ومـن علومـك علم اللوح والقـلم   فإن مـن جـودك ادلنـيا ورضتهــا 

﴾ ملكف ذكرا اكن أو أنىث حرا أو عبدا أن يصون نفسه عن الوقوع ىف جيب ىلع لكمن ألفاظ وأفعال ونيات ﴿ىف مجلة ﴿فصل﴾ 
حفظ إسالمه ﴿ ﴾ ومسلمة ولو جنيامسلم﴿ ىشء منها ألنها توقع ىف الكفر واخلروج عن دين اإلسالم وقد تقّرر أنه جيب ىلع لك

﴾ من لك ما ينافيه مما يأىت بيانه سواء اكن يقطعه﴾ ال بما ﴿يبطله و﴾ ال يأىت بما ﴿و﴿ ﴾ بأن يستمر فيهصونه عما يفسده﴾ هو ﴿و
 ﴾ أى ما يقطع اإلسالم ويبطله ويفسدهوهوقبل نسخه ﴿ أو خاصا كرشع عيىس  دينه املتدين به اعما كرشع نبينا 

ورشاع قطع من  ﴾ أاعذنا اهلل منها وىه لغة الرجوع وقد تطلق ىلع االمتناع من احلق كمانىع الزاكة ىف زمن الصديق ةالردّ ﴿
﴾ منها وذلا اكنت أفحش أنواع الكفر وأغلظها تعاىل﴿ أى اتلحصن ﴿باهلل﴾ سبحانه و﴾ والعياذ﴿ يصح طالقه ودوام اإلسالم

جتب أما إحباط ثواب  لت باملوت فال جتب إاعدة عبادته قبل الردة وقال أبو حنيفة وإنما ُتبط العمل عندنا إن اتصحكما 
األعمال بمجرد الردة فمحل وفاق كما أوضحه ىف اتلحفة قال وزعم اإلمام عدم إحباطها للعمل وإن مات اكفرا بمعىن أنه ال يعاقب 
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طه موت الفاعل مسلما وإال صار كأنه لم يفعل فيعاقب عليه ىف اآلخرة غريب بل الصواب إحباطه وإن فعل حال اإلسالم ألن رش
رشع قتال الكفار املحاربني واملرتدين وغريهم عليه فال تباح ظاهرا وال باطنا نعم عند اإلكراه تباح ىف الظاهر ولكونها ال تباح 

حق وذلا رشع القصاص واثلاثلة اكلزنادقة وهذه إحدى اللكيات اخلمس واثلانية حفظ انلفس فال يباح قتلها وقطع أطرافها بغري 
حفظ املال فال يباح تملكه رشاع ولو قّل ىف ملة من امللل بغري حق كرسقة وذلا رشع حد حنو الرسقة والرابعة حفظ النسب فال 
يباح الزنا وذلا رشع حده واخلامسة حفظ العقل والعرض فال يباح إفساده بنحو مخر وأفيون وال تمزيق العرض بقذف وذلا رشع 

﴾ القبيح ىف الالكم ىف هذا الزمان التساهل﴿ جّدا ﴾1/51﴿﴾ وقد كرث﴿ الرشب والقذف وسيأىت لك ذلك إن شاء اهلل تعاىل حد
﴾ أى املسلمني العوام خيرج من بعضهم﴿ ﴾ أى احلال والشأن صارحىت إنه﴿ خصوصا ىف األماكن الفاضلة كمكة واملدينة

﴾ أى تلك األلفاظ خترجهم﴿ و ألسنتهم وأفعال واعتقادات تصدر منهم ﴾ جترى ىلعألفاظ﴿ وغريهم حىت املتوسمني بالعلم
﴾ أى ال يظنون أنهم وال يرون﴿ ﴾ وتدخلهم ىف دائرة الكفر وهم ال يشعرون بذلكاإلسالم﴿ ﴾ دائرةعن﴿ واألفعال واالعتقادات

﴾ وما ذاك إال لفرط اجلهل فراك﴿ ﴾ كبريا أوفضال عن كونه﴿ ﴾ صغرياذنبا﴿ ﴾ الصادر منهمذلك﴿ خرجوا عنه بل وال يعّدون
وعدم إنكار املنكرات الىت شاعت وفشت ىف مجيع اجلهات امهلل إنا نسألك اثلبات ىلع اإلسالم واتلنبه تللك اخلصال بمنك 

 وكرمك
 ﴿تنبيهان: األول﴾ قال سم ىف اآليات ابلينات رشط لفظ فضال أن تتوسط بني معنيني يكون أدناهما مقدما عليها تنبيها بنفيه
ىلع نىف األىلع وقال العالمة العدوى تقع بني الكمني متغايرى املعىن وأكرث استعماهلا بعد انلىف كما ىف املصباح وىه منصوبة ىلع 

ىلع ألسنة املصدرية واتلقدير فضل أى زاد اثلاىن فضال أى زيادة ىف نىف الرؤية مثال كما هنا اثلاىن قال ىف الزواجر اعلم أنه جيرى 
من أنواع الكفر من غري أن يعلموا أنها كذلك فلنبني هلم ذلك لعلهم جيتنبونه إذا علموه ئلال ُتبط أعماهلم  العامة مجلة

فإن من ارتكب مكفرا حبطت مجيع أعماهل وجيب عليه ا وخيدلون ىف أعظم العذاب وأشد العقاب ومعرفة ذلك أمر مهّم جدّ 
مع ذلك قد توسع أصحابه ىف املكفرات وعّدوا منها مجال مستكرثة جّدا قضاء الواجب منها عند مجاعة من األئمة كأىب حنيفة و

وبالغوا ىف ذلك أكرث من بقية أئمة املذاهب هذا مع قوهلم بأن الردة ُتبط األعمال وبأن من ارتّد بانت منه زوجته وحرمت عليه 
 دينه أن يعرف ما قالوه حىت جيتنبه وال يقع ىف االتساع ىف املكفرات فتعني ىلع لك ذى مسكة ىففمع هذا التشديد العظيم بالغوا 

أن الردة وإن لم ُتبط العمل لكنها ُتبط  فيه فيحبط عمله ويلزمه قضاؤه وتبني زوجته عند هؤالء األئمة بل عند الشافىع 
نلفس املأمور به فقط واألكرثون وإن لم يقدلوهم لكن االسترباء لدلين واثوابه فلم يبق اخلالف بينه وبني غريه إال ىف القضاء 

يوجب االحتياط ومرااعة اخلالف ما أمكن سيما ىف مثل هذا ابلاب الضيق الشديد اجلرج ىف ادلنيا واآلخرة بل ال أشّد منه ا ـهوقد 
ومن أراد اإلحاطة جبميع تلك الفروع فعليه بالكتاب املذكور ومن ثم قال  األعالماستوىف مجيع ما قالوه من املعتمد وغريه ىف 

﴾ من أقوال ولك قسم﴾ اثلالث ﴿أفعال و﴾ اثلاىن ﴿اعتقادات و﴿ ﴾ القسم األولثالثة أقسام﴿ ﴾ كما علم مما مرّ ةوالردّ ﴿ فاملصن
ثم فصل لك واحد منها مقدما ﴾ جّدا كثرية﴿ ﴾ بضم أوهل أى أجزاء وفرواعشعبا﴿ ﴾ أى ينجزأ ويتفرعيتشعب﴿ هذه اثلالثة

 ﴾ اهلل﴿ ﴾ وجود ذاتالشك ىف﴿ ﴾ وهو االعتقاداتلفمن األوّ ﴿ للقول والفعل فقالاالعتقادات ألنها بمعىن العزم وهو األصل 
﴾ لم يشك ىف أو﴿ ووحدته واإليمان به وحنو ذلك والشكوك كثرية ولكها من الشيطان وسيأىت الالكم عليها آخر الكتاب إن شاء اهلل

ه من األنبياء أو املرسلني املجمع عليهم ال اكخلرض أو نبّوته ومثله غري ﴾ حممد رسوهل﴿ ﴾ رسالةىف﴿ وجوده تعاىل ولكن شك
﴾ املجمع عليه ولو آية اكملعوّذتني كما القرآن﴿ ﴾ لم يشك ىف ذلك ولكن شك ىف ىشء منأو﴿ وخادل بن سنان كما ىف الزواجر

املجمع عليها ومثله الكتب  أى شك ىف وجوده أو أنه مزنل عليه من عنده تعاىل ألن فيه تكذيبا هل  الزواجر ﴾1/51﴿ىف 
﴾ أى يوم القيامة وأّوهل من املوت حلديث ايلوم اآلخر﴿ ﴾ شك ىفأواكتلوراة واإلجنيل وزبور داود وصحف إبراهيم كما ىف الزواجر ﴿

من مات فقد قامت قيامته وعليه فمّدة الربزخ منه وقيل من احلرش وعليه فىه ليست منه إىل ما ال نهاية وقيل نهايته دخول أهل 
والكفر بإنكار يوم القيامة واضح  اإلعالكألنه آخر األيام أو ألنه ال يلل بعده قال ىف نة وأهل انلار انلار سىم بذلك اجلنة اجل
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اكلكفر بإنكار حرش األجساد وأما إنكار الرصاط واملزان وحنوهما مما تقول املعزتلة قبحهم اهلل تعاىل بإنكاره فإنه ال كفر به 
﴾ كذلك أما لو انلار﴿ ﴾ ىف وجودأو﴿ ﴾ ىف اآلخرةاجلنة﴿ ﴾ ىف وجودأو﴿ ئر املبتدعة ال يكفرونإذ املذهب الصحيح أنهم وسا

شك ىف وجودهما اآلن أو أنكره كبعض املعزتلة فقيل إنه ال يكفر إلقراره بهما وإن اكنت انلصوص دالة ىلع بطالن ما قاهل كما هو 
ن ال كفر به ألن املعزتلة قبحهم اهلل تعاىل ينكرونهما اآلن وأما إنكار وإنكار اجلنة وانلار اآل اإلعالكمبني ىف األصول قال ىف 

 ﴾ للمطيعاثلواب﴿ ﴾ شك ىف حصولأو﴿ للنصوص املتواترة القطعيةوجودهما يوم القيامة فالكفر به ظاهر ألنه تكذيب 
ه كفرا نظر إال إن جّوز رشاع وىف إطالق كون الشك ىف وعده تعاىل أو وعيد اإلعالك﴾ للاكفر وبعض العصاة قال ىف العقاب﴿و

﴾ من ما هو جممع عليهن﴾ لك ﴿م﴿ ﴾ أى املتقدم ذكرهحنو ذلك﴿ ﴾ شك ىفأو﴿ دخول اكفر اجلنة أو ختليد مسلم مطيع ىف انلار
مسائل ادلين الرضورية قال ىف الزواجر أو تكفري أى أو شك ىف تكفري لك قائل قوال يتوصل به إىل تضليل األمة أو تكفري 

أو ىف مكة أو الكعبة أو املسجد احلرام أو ىف صفة احلج أو هيئته املعروفة وكذا الصالة والصوم أو ىف حكم جممع عليه الصحابة 
 معلوم من ادلين بالرضورة كتحريم املكس ومرشوعية السنن كصالة العيد اه

اكلصالة كفر منكرها ملخالفته هل ال  عن ابن دقيق العيد أنه قال مسائل اإلمجاع إن صحبها اتلواتر اإلعالك﴿تنبيه﴾ نقل ىف 
لسإمجاع وإال فال خبالف من أنكر اإلمجاع أو شك فيه من أصله أو ىف حجيته الو املجمع عليه غري الرضورى فإنه ال يكفر 

﴾ أى عدم اعتقد فقد﴿ ﴾ لم يشك ىف ىشء مما مّر ولكنأو﴿ فاملدار إنما هو ىلع إنكار الرضورى املستلزم إلنكار اإلمجاع
﴾ أى باإلمجاع اذلى إمجااع﴿ ﴾ الواجبة هل﴿ ﴾ اذلاتية القديمة اثلبوتيةتعاىل﴿ ﴾ سبحانه وصفة من صفات اهلل﴿ وت أصلثب

هو ىف األصل العزم قال تعاىل فأمجعوا أمركم ثم شاع ىف االتفاق من اجلمع حقيقة ىف املحبوس جمازا ىف املعاىن ومعناه اتفاق جمتهدى 
تها مما يعرفه العام واخلاص وإنكار هذا كفر إال أن يكون املنكر كإمجاع األمة ىلع الصالة وعدد ركعاهذه األمة وهو نواعن اعم 

اكلعلم ﴿ قريب عهد باإلسالم وخاص وهو ما يعرفه العلماء فقط كحرمة اجلمع بني املرأة وعمتها كما قاهل الشهاب اخلفاىج وذلك
أو باجلزئيات هذا إذا اكن متعمدا أما اجلاهل فقيل ال يكفر قال األشعرى والقدرة﴾ أى كأن يعتقد نىف أصل علمه تعاىل مطلقا 

ألنه لم يعتقد اعتقادا يقطع بصوابه فهو معذور وقيل يكفر وليس اجلهل عذرا وأما من ال ينكر أصل الصفة اكملعزتلة وبعض 
علم زائدة ىلع ذاته بل بذاته قالوا ألن تعدد  الفالسفة القائلني بنىف الصفة القائمة باذلات وإثبات الوصف فيقولون اعلم بال صفة

ألنه تعدد ذوات قديمة فبعضهم كفرهم وهو مبىن ىلع أن الزم املذهب مذهب  ﴾1/52﴿القديم ممتنع مع أن املمتنع إنما هو 
وعليه فال يلزمهم أنه إذا انتىف العلم انتىف الوصف به إذا اعلم هو من قام به العلم والصحيح أن الزم املذهب ليس بمذهب 

﴾ جيب﴿ ﴾ من الصفات الىتصفة﴿ ﴾ لم يعتقد ذلك ولكنه ﴿أثبت هل﴾ أويكفرون بذلك كما ىف الشفاء ورشحه للشهاب ﴿
واللون أو االتصال بالعالم أو االنفصال  اكجلسم ﴾ أى باإلمجاع وذلكعنها إمجااع﴿ ﴾ أى تطهريه وتقديسه تزنيهه﴿ ىلع امللكف

ن زعم واحدا من هذه كفر وإال فال ألن األصح أن الزم املذهب ليس بمذهب كما مّر قال ىف عنه فمدىع اجلسمية أو اجلهة إ
اتلحفة ونوزع فيه بما ال جيدى وظاهر الكمهم هنا االكتفاء باإلمجاع وإن لم يعلم من ادلين بالرضورة ويمكن توجيهه بأن 

اتلقييد به هنا أيضا ومن ثم قيل أخذا من حديث اجلارية  املجمع عليه هنا ال يكون إال رضوريا وفيه نظر والوجه أنه البّد من
إثبات ما هو منىف يغتفر حنو اتلجسيم للعوام ألنهم مع ذلك ىف اغية من اعتقاد اتلزنيه والكمال املطلق ا ـهوقال ىف الزواجر أو يعتقد 

حاصله أن انلقص إما أن يعتقد اتصافه تعاىل عنه باإلمجاع اكللون أو أنه متصل بالعالم أو خارج عنه ىلع ما فيه من نزاع وتفصيل 
به رصُيا أو الزما فاألّول كفر إمجااع واثلاىن كذلك ىلع خالف فيه األصح منه عندنا عدم الكفر فعلم أن حنو املجسم أو 

اإلمجاع﴾ ﴿أو﴾ لم يعتقد ذلك ولكنه ﴿حلل حمرما بمن انلقص إال إن اعتقده أو رصح به ا ـهاجلهوى ال يكفر بما يلزم مقاتله 
واخلاصة  ةأي ال ُيتاج إىل االستدالل فتستوي فيه العام ﴾من ادلين بالرضورةولو صغرية إن اكن ُتريمه ﴿معلوما﴾ أى واضحا ﴿

واكن ﴿مما ال خيىف﴾ ُتريمه ﴿عليه﴾ واعتقد إباحته خبالف ما إذا قال حلرام هذا حالل ولم يعتقد  وال يكون إال جممعا عليه
ولو ىف مملوكه وإن اكن أبو حنيفة ال يرى احلد به ألن مأخذ  األعالمورشب اخلمر واملكس ﴿واللواط﴾ قال  إباحته وذلك ﴿اكلزنا﴾
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ولو ىف مملوكه خالفا ألىب حنيفة ىف قوهل إنه ال يكفر وُيرم عليه وما تفسري الرازى احلرمة عنده غري مأخذ احلد وىف السحيىم 
فالالئق ممن اطلع عليه حموه قال ىف ابلحر حرمة اللواط أشد من الزنا وسيأىت الالكم من إباحة دبر اململوك دسه عليه بعض امللحدة 

عليهما إن شاء اهلل تعاىل ﴿و﴾ اكلصالة بغري وضوء خبالفها مع جناسة للخالف فيها وإيذاء مسلم أو ذىم بال مسّوغ رشيع 
قة﴾ وىه أخذ مال الغري خفية ﴿والغصب﴾ وهو أخذه بالنسبة العتقاده كما ىف الزواجر وحنو ﴿القتل﴾ للمحرتم بغري حق ﴿والرس

باالستيالء والقهر وسيأىت حكمها إن شاء اهلل تعاىل قال ىف اتلحفة وسبب اتلكفري بهذا اكآلىت سواء ىف ذلك ما فيه نص وما ال نص 
حرم حالال كذلك﴾ ﴿أو﴾ لم ُيلل حراما ولكنه ﴿ فيه تكذيب هل  فيه أن إنكار ما ثبت رضورة أنه من دين سيدنا حممد 

وإن كره كما ىف اتلحفة وذلك ﴿اكبليع﴾ والرشاء ﴿وانلاكح أو﴾ لم ُيرم ذلك ولكنه أى باإلمجاع معلوما حله من ادلين بالرضورة 
﴿نىف وجوب جممع عليه﴾ أى ىلع وجوبه ﴿كذلك﴾ أى باإلمجاع معلوما وجوبه بالرضورة ﴿اكلصلوات اخلمس﴾ املكتوبة الظهر 

لعشاء والصبح ﴿أو﴾ حنو ركوع أو ﴿سجدة منها﴾ أى من اخلمس ﴿و﴾ كذا حنو ﴿الزاكة والصوم واحلج والعرص واملغرب وا
والوضوء﴾ نلحو الصالة من لك ما يتوقف صحته عليه ﴿أو﴾ عكس كأن ﴿أوجب ما لم جيب إمجااع كذلك﴾ أى معلوما من 

كما ىف السحيىم ﴿أو نىف  ﴾1/53﴿حنيفة  يرد الوتر عند أىب ادلين بالرضورة كصالة سادسة اعتقد وجوبها اكخلمس فال
مرشوعية جممع عليه﴾ يعىن ىلع مرشوعيته إمجااع ﴿كذلك﴾ أى معلوما من ادلين بالرضورة ﴿اكلرواتب﴾ للصلوات املكتوبة 

بنت االبن السدس مع بنت الصلب وحرمة تحقاق واكلعيد كما رصح به ابلغوى قاهل ىف اتلحفة أما ما ال يعرفه إال اخلواص اكس
نكاح املعتدة للغري وما ملنكره ومثبته تأويل غري قطىّع ابلطالن أو بعد عن انلاس حبيث خيىف عليه فال كفر حبحده ألنه ليس 
فيه تكذيب ونوزع ىف نكاح املعتدة بشهرته وجياب بمنع رضورته إذ املراد بها ما يشرتك ىف معرفته العام واخلاص وهو ليس 

 مؤثر كذلك إال ىف بعض أقسامه وهو غري
إلخ إيمان فرعون اذلى زعمه قوم فإنه ال قطع ىلع عدمه بل ظاهر اآلية وجوده وحينئذ  ﴿تنبيهات: األول﴾ من أفراد قونلا أو ملثبته

فال يكفر القائل بإيمانه خالفا ملن قال إنه يكفر ألنا وإن اعتقدنا بطالنه لكنه غري رضورى وإن فرض أنه جممع عليه بناء ىلع 
الف ذلك القائل اثلاىن ينبىغ للمفىت االحتياط ىف اتلكفري ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام أنه ال عربة خب

فتوسعوا ىف اتلكفري بكثري مما يقبل اتلأويل بل مع تبادره منه قال وما زال أئمتنا ىلع ذلك قديما وحديثا خبالف أئمة احلنفية 
كررون أكرث ذلك وخيالفونهم ويقولون ال جيوز تقليد هؤالء ألنهم غري معروفني باالجتهاد الزركىش واملتورعون من متأخريهم ين

ولم خيرّجوها ىلع أصل أىب حنيفة ألنه خالف عقيدته إذ منها أن معنا أصال حمققا هو اإليمان فال نرفعه إال بيقني فليتنبه هلذا 
خاف عليه الكفر ألنه كفر مسلما قال بعض املحققني منا ومنهم ويلحذر من يبادر إىل اتلكفري ىف هذه املسائل منا ومنهم في

وهو الكم نفيس وقد أفىت أبو زرعة فيمن قيل هل زرِن ىف اهلل فقال هجرتك أللف اهلل بأنه ال يكفر إن أراد األلف سبب أو هجرة 
اثلالث قال الغزاىل من زعم أن هل مع لشناعة ظاهره هلل وإن لم يكن ظاهرا من اللفظ حقنا لدلم ما أمكن نعم يؤّدب ىلع إطالقه 

اهلل حاال أسقط عنه حنو الصالة أو ُتريم حنو رشب اخلمر وجب قتله وإن اكن ىف احلكم خبلوده ىف انلار نظر وقتل مثله أفضل 
رضورة وذلا  من قتل مائة اكفر ألن رضره أكرث ا ـهوال نظر ىف خلوده ألنه مرتّد الستحالهل ما علم وجوبه أو نفيه ما علم ُتريمه

﴾ ولو ىف زمن بعيد أى اكلسنة عزم ىلع الكفر ىف املستقبل﴿ ﴾ لم يصدر منه ىشء من ذلك ولكنهأوجزم ىف األنوار خبلوده ﴿
اآلتية فيكفر حاال ألن اإليمان ال يكون إال مؤبدا لقوهل تعاىل يا أيها اذلين آمنوا آمنوا أى داوموا ىلع اإليمان وألنه رىض كفر 

نسان بكفر نفسه كفر قطعا كغريه استحسانا للكفر أو علقه بلسانه أو قلبه ىلع ىشء ولو حماال عقال قال ىف نفسه ورضا اإل
فيما يظهر فيكون ذلك كفرا ىف احلال كما نقله الشيخان عن اتلتمة وجزم به ابلغوى وغريه اكحلليىم وصححه الروياىن  األعالم

نه فهو حديث انلفس املوضوع عن بىن آدم ال خيالفه خالفا ملن وهم فيه ألنه حممول ىف األم لك ما لم ُيرك به لسا وقول الشافىع 
ىلع اخلاطر اذلى ال يستقر كما محل األئمة احلديث عليه وأطال ىف ذلك ثم قال ونقل اإلمام عن األصويلني أن من نطق بكلمة 

نفعك ىف كثري من املسائل وكأّن معىن قصده اتلورية أنه الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا وأقرّهم ىلع ذلك فتأمله ي
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اعتقد مدلول ذلك اللفظ وقصد أن يوّرى ىلع السامع وإال فاحلكم بالكفر باطنا فيه نظر وىف اتلحفة ونقل اإلمام عن 
وبه  ﴾1/54﴿نه األصويلني أن إضمار اتلورية أى فيما ال ُيتملها كما هو ظاهر ال يفيد الكفر باطنا أيضا حلصول اتلهاون م

﴾ كأن يعزم ىلع ما ذكرن﴾ مجيع ﴿ىلع فعل ىشء م﴿ ﴾ لم يعزم ىلع الكفر نفسه ولكن عزمأو﴿ فارق قبوهل ىف حنو الطالق باطنا
الكفر وإن لم ومن ذلك أى مما يكفر اعتقاد ما يوجب  اإلعالكالشك ىف اهلل والعياذ باهلل تعاىل أو ىف رسوهل أو القرآن قال ىف 

 فعل يظهر بقول أو
ذكر مسئلة العزم يلبني أنه املراد من انلية ىف الكمهم ألنها قصد الىشء مقرتنا بفعله وهو غري رشط هنا كما ىف اتلحفة  ﴿تنبيه﴾

 ﴾ أى ىف فعل ىشء مما ذكر أيفعله أو ال فيكفر حاال ملنافاته اإلسالم كما ىف اتلحفةد فيهتردّ ﴿ ﴾ لم يعزم ىلع ذلك ولكنأو﴿
وسوسة﴾ فرتّدد ىف اإليمان أو الصانع أو تعرض بقلبه نلقص أو سّب وهو اكره ذلل كراهة شديدة ولم يقدر ﴿ ﴾ إن حصلت هلال﴿

إذ ىه  ىلع دفعه فإنه ال يكون عليه ىشء وإال أثم وذلك ألنها ال تستقر فىه من اخلاطر ال االعتقاد فيستعني ىلع دفعها باهلل 
﴾ الصديق واسمه عبد اهلل واسم أبيه أبو أنكر صحبة سيدنا أىب بكر﴿ ولكن﴾ لم يفعل ذلك أو﴿ اإلعالكمن الشيطان كما ىف 

إذ يقول لصاحبه ال ُتزن ورصيح الكمهم أن إنكار  لقوهل ﴾ وكرم وجهه كما نص عليه الشافىع وغريه ملخالفته ﴿ قحافة
مة من ادلين بالرضورة كفر صحبة غري أىب بكر ال يكون كفرا واختار بعضهم أن إنكار صحبة غريه املجمع عليها املعلو

وجياب بأن رشط إنكار املجمع عليه الرضورى أن يرجع تلكذيب أمر يتعلق بالرشع كما ىف إنكار مكة خبالف ما يتعلق به 
وإنكار صحبة أىب بكر فيها تكذيب القرآن خبالف إنكار صحبة غريه فإنه ال يتعلق به ذلك قال ىف الاكىف ولو قذف اعئشة 

من ﴿ ﴾ معنيواحد﴿ ﴾ أو نبّوةرسالة﴿ ﴾ أنكرأو﴿ ا خبالف غريها من الزوجات ألن القرآن العظيم نزل برباءتهابالزنا صار اكفر
 ﴾املجمع ىلع رساتله﴿ ﴾ أو األنبياء املنصوص عليهم ىف القرآن العظيم بذكر اسمه رصُيا كما قاهل الشهاب اخلافىج أو منالرسل

هر املتفق عليه ممن يعتّد به من روّاة احلديث وعلماء ادلين اذلى ال يقبل الكذب أو أنكر أو نبّوته باإلمجاع القاطع أو باخلرب املشت
واحدا من املالئكة املجمع عليهم كجربيل ومياكئيل وهما من رسل املالئكة ومالك ورضوان ومحلة العرش والزبانية وغريهم 

اعد واكن أسود وليس بعبد وقيل عبد حبىش أو نوىب  خبالف من لم يثبت تعيينه باسمه كذلك اكخلرض ولقمان احلكيم ال ابن
وقيل اكن نبيا خياطا واألكرث ىلع خالفه وذى القرنني اكن ىف زمن اخلليل سىم بذلك ألن قومه رضبوه ىلع قرِن رأسه وقيل غري 

صديقية ألن انلىب ال وقيل من املالئكة وكمريم بنت عمران واملشهور أنها  ذلك واألكرث ىلع أنه رجل صالح ىلع دين اخلليل 
يكون إال رجال ورجح القرطىب نبّوتها قال واذلكورة ال تشرتط ىف انلىب بل ىف الرسول وآسية امرأة فرعون والصحيح أنها مؤمنة 

 ﴾من القرآن﴿أنه  ﴾حرفا جممعا عليه﴿أنكر بغيا وعنادا سورة أو آية أو  ﴾ أىأو جحد﴿صاحلة وخادل بن سنان وقصته مشهورة 
اتلحفة أو صفة من وجوه األداء املجمع عليها ا ـهوإنكار املصحف  قال ىف اإلعالكملعوذتني خبالف البسملة كما ىف اك العظيم

زاد حرفا فيه جممعا ﴿لم ينكر شيئا منه ولكن  ﴾أو﴿ اإلعالك  خبالف إنكار صحف األعمال كما ىفبمعىن القرآن كفر إمجااع
حروف ولكمات بل القرآن من  ﴾ فخرجت الزيادة وانلقص الواقعة ىفتقدا أنه منهمع﴿منه لكن ال مطلقا بل إن زاده  ﴾ىلع نفيه

املصحف متواتر من أول احلمد إىل قل أعوذ برب  ﴾1/55﴿ ها ليست من القارئ إذ ما بني دفىتالفاُتة فإن وأيات اكلبسملة ىف
ومنها إلقاء املصحف ىف القاذورات  اإلعالكىف  ومثله من جحد اتلوراة واإلجنيل ومجيع الكتب املزنلة كما ىف الشفاء قال انلاس

قال  بغري عذر وال قرينة ىلع عدم االستهزاء وإن ضعفت واملراد بها انلجاسات مطلقا بل والقذر الطاهر أيضا كما رصح به بعضهم
ب احلديث ولك ورقة الروياىن واكملصحف ىف ذلك أوراق العلوم الرشعية ويؤيده ما يأىت فيمن قال قصعة ثريد خري من العلم وكت

فيها اسم من أسمائه تعاىل أوىل بذلك ىف كون إلقائه ىف القذر كفرا وهل مراد الروياىن بالعلوم الرشعية احلديث واتلفسري والفقه 
 وآالتها اكنلحو وغريه وإن لم يكن فيها آثار السلف أو خيتص باحلديث واتلفسري والفقه الظاهر اإلطالق وإن اكن بعيدا املدرك ىف
ورقة من كتاب حنو مثال ليس فيها اسم معظم واملراد باملصحف وحنوه لك ورقة فيها ىشء من القرآن أو احلديث أو حنوهما سواء 

بنجس ولو قيل إن كتب فيها القرآن لدلراسة أم ال وكإلقاء املصحف وحنوه ىف القاذورات تلطيح الكعبة وغريها من املساجد 
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أو نبيا من الرسل أو األنبياء  ﴾أو كذب رسوالك لم يبعد إال أن الكمهم ربما يأباه ا ـهباختصار ﴿تلطيح الكعبة بالقذر الطاهر كذل
وقضية قوهلم أو تكذيب نىّب أنه ال فرق بني  اإلعالكعليهم الصالة والسالم فيما أىت به أو نسب إيله تعمد الكذب قال ىف 

األوجه ألن تكذيبه ولو ىف أمر دنيوى رصيح ىف عدم عصمته من تكذيبه ىف أمر ديىن أو غريه وهو ما رصح به العراىق وهو 
الكذب وىف إحلاق انلقص به والكهما كفر وال يناىف ذلك ما وقع من بعض األعراب مما يقرب من ذلك ألنهم اكنوا معذورين بقرب 

ىف تزييفه وأنه إمام احلرمني  كفر بالغ ودله إسالمهم قال ىف اتلحفة وخرج تكذيبه كذبه عليه وقول اجلويىن أنه ىلع نبينا 
﴾ باتلخفيف ىلع األفصح أى أىت بما يعد نقصا ىف نفس رسول أو نىب من الرسل أو األنبياء املجمع عليهم خلقا أو نقصهزلة ﴿

صغر ﴿ ﴾ حقر شأن أحد منهم كأنأو﴿ ليس من قريش أو ىف دينه أو ىف صفة من صفاته وخلقا أو ىف نسبه كأن يقول إنه 
نبّوة ﴿ ﴾ رسالة أوزجوّ ﴿ ﴾ لم يكذب أحدا منهم ولكنأو﴿ ﴾ ألنه سّب هلبقصد ُتقريه﴿ فة من صفاته إذا اكن﴾ أو صاسمه
اكجلربية القائلني بتواتر الرسل وإنها ال تنقطع فيقولون ُيدث ىف لك زمن رسول ﴾ نبينا حممد ﴿ ﴾ وجودبعد﴿ ﴾ من اخللقأحد

إىل األنبياء حىت  فية ابلاطن وترك الشهوات وأن انلور القد ى انتقل من آدم يوىح إيله وزعموا أن انلبّوة تدرك بالرياضة وتص
فال يرد  ثم انتقل إىل ىلّع ثم إىل أوالده وتم فيهم قبحهم اهلل تعاىل قال ىف اتلحفة وعيىس نىب من قبله  وصل إىل سيدنا حممد 

كأكرث الرافضة  هل  ود العنىس أو اّدىع مشاركة ىلّع كمسيلمة واألس ومثلهم من جّوز الرسالة أو انلبّوة ألحد ىف زمنه 
واستظهر ابن حجر كفر لك من طلب من مّدعيها معجزة ألنه  انلبّوة أو تمناها نلفسه بعده أو معه وكذا يكفر من اّدىع 

 بطلبه جمّوز صدقه مع استحاتله املعلومة بالرضورة نعم إن قصد بذلك تسفيهه أو تكذيبه فال كفر به
﴾ وىه لك فعل أمجع املسلمون ىلع أنه ال يصدر إال من اكفر حقيقة لكونه من جنس أفعاهلم وإن اكن قسم اثلاىن األفعالوال﴿

وذلك  اإلعالكعن تعمد أو استهزاء بادلين رصيح كما ىف فاعله مرصحا باإلسالم حقيقة أو حكما بشهادة ظاهر حاهل إن صدر 
 ﴾ نلحوأو﴿ إهلا يعبد وقيل الصنم املجسم والوثن الصورة كما ىف اخلفاىج ﴾1/56﴿﴾ أى وثن وهو ما يتخذ كسجود لصنم﴿
بفتح أوهل حيوانا اكن أو غريه اكلصليب وانلار قال ىف اتلحفة ألنه أثبت هلل تعاىل رشيكا  ﴾أو خملوق آخر﴿ ﴾ أو قمرشمس﴿

 عدم داللة الفعل ىلع االستخفاف كأن اكن وزعم اجلويىن أن الفعل بمجرده ال يكون كفرا رّده ودله نعم إن دلت قرينة قوية ىلع
اإللقاء أى نلحو مصحف بقاذورة خلشية أخذ اكفر هل والسجود أى نلحو صنم من أسري ىف دار احلرب حبرضتهم فال كفر وخرج 

خبالف ما بالسجود الركوع ألن صورته تقع ىف العادة للمخلوق كثريا خبالف السجود نعم يظهر أن حمل الفرق بينهما عند اإلطالق 
وسواء اكن السجود ىف دار احلرب أم ىف  اإلعالكلو قصد تعظيم خملوق بالركوع كتعظيم اهلل به فإنه ال شك ىف كفره حينئذ قال ىف 

دار اإلسالم برشط أن ال تقوم قرينة ىلع عدم استهزائه أو عذره وما ىف احللية عن القاىض عن انلص أن املسلم لو سجد لصنم ىف 
للوادل والعالم ىلع جهة اتلعظيم ألن الوادل ُيكم بردته ضعيف وواضح أن الالكم ىف املختار وإنما لم يكفر بالسجود دار احلرب لم 

ورد الرشع بتعظيمه بل ورد رشع غرينا بالسجود هل كما ىف قوهل تعاىل وخروا هل سجدا بناء ىلع أن املراد ظاهره ومىش عليه مجع 
وىلع لك فقد ثبت هذا اجلنس للوادل فاكن شبهة دارئة لكفر فاعله  ون إن املراد به االحنناءوقالوا إنه رشع من قبلنا وقال آخر

خبالفه نلحو صنم فإنه لم يرد هو وال ما يشابهه ىف رشيعة من الرشائع وال نظر لقصد اتلقرب فيما لم يرد الرشع بتعظيمه فاندفع 
السجود للوادل ىلع جهة اتلعظيم وىف املواقف ورشحها أن من صدق بما ااستشاكل العز ابن عبد السالم الفرق بني السجود للصنم و

وسجد للشمس غري مؤمن باإلمجاع ألنه يدل بظاهره ىلع أنه غري مصدق وحنن حنكم بالظاهر فإن علم أنه لم  جاء به انلىب 
أجرى عليه حكم الكفر ظاهرا ا ـه يسجد هلا تعظيما بل وقلبه مطمنئ باتلصديق لم ُيكم بكفره فيما بينه وبني اهلل تعاىل وإن

آخر سجود السهو وعبارتها وسواء ىف هذا اخلالف وىف ُتريم السجود ثم ما تقرر من كون العالم اكلوادل هو ما دل عليه الكم الروضة 
يقتىض  ما يفعل بعد صالة وغريها وليس من هذا ما يفعله كثري من اجلهلة الظاملني من السجود هلل أو غفل وىف بعض صورة ما

الكفر أاعذنا اهلل تعاىل عن ذلك ا ـهفأفهم أنه قد يكون حينئذ كفرا بأن قصد به عبادة أو اتلقرب إيله وقد يكون حراما بأن 
قصد به تعظيمه أو أطلق وكذا يقال ىف الوادل وال يقال لم ينقل صورة السجود للعالم حىت يكون اكلوادل ألنا نقول ورد جلنسهم 
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ىل وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم إذ هو العالم األكرب فاكن شبهه وإن اكن املراد به ىف اآلية االحنناء عند السجود ىف قوهل تعا
 مجاعة وأن آدم لم يكن هو املسجود هل وإنما هو قبلة لسجودهم اكلكعبة قبلة لصالتنا ا ـهباختصار

بال  ﴾يا اكفر﴿آخر  ﴾ملسلم﴿مسلم  ﴾نها أن يقولم﴿ىف عدد  ﴾تنحرص﴿تكاد  ﴾والقسم اثلالث األقوال وىه كثرية جدا ال﴿
كذلك فيكفر حينئذ بال نزاع ألنه سىم  ﴾أو يا يهودى أو يا نرصاىن﴿ تأويل مع قصده أن دينه املتلبس به وهو اإلسالم كفر

احلّل انبىن ىلع اإلسالم كفرا أو يهودية أو نرصانية فإن أّول بأن قال أردت كفران انلعمة مثال اكن حراما إمجااع فإن اعتقد 
احتمل أن نقول بالكفر  ﴾1/57﴿اخلالف ىف مستحل احلرام املجمع عليه فإن قلنا باشرتاط كونه معلوما من ادلين بالرضورة 

ونّدىع أن حرمة ذلك معلومة من ادلين بالرضورة ألن لك أحد ال جيهل ُتريم إيذاء املسلم سيما بهذا اللفظ القبيح وإن قلنا هنا 
ذلك فالكفر بهذا اللفظ واضح وإن قال لم أقصد أن دينه املتلبس به ذلك اجته ما أفاده ىف رشح مسلم من أنه إن بعدم اشرتاط 

إن أراد أن ما هو عليه من  ﴾يا عديم ادلين﴿ قال ملسلم ﴾أو﴿ اإلعالكاستحل ذلك أى اإليذاء بما ذكر كفر وإال فال كما قاهل ىف 
ين ىف املعامالت مثال فال يكفر ولكن يعزر اتلعزير الشديد الالئق به فإن لم يرد شيئا فإن ادلين ال يسىم دينا فإن أراد أنه ال د

وهذه املسئلة ىه  اإلعالكاعتقد حل ذلك كفر إن لم خيف عليه ىلع ما مّر وإن لم يستحله أو لم خيف عليه عزر كما قاهل ىف 
 ﴾مريدا﴿ أوهل وبما تقرر علم أن قائل ذلك ال يكفر إال إن اكنىف قصة ذكرها ىف  األعالماحلاملة للعالمة ابن حجر ىلع تأيلفه 

مريدا بقوهل  ﴾كفر أو﴿ دين اإلسالم ﴿هو﴾ و ﴾من ادلين﴿ بفتح الطاء بذلك ﴾أن اذلى عليه املخاطب﴿ أى قاصدا بقوهل يا اكفر
ليس ﴿ م ادلين أن دينه وهو اإلسالممريدا من قوهل يا عدي ﴾يهودية أو نرصانية أو﴿ يا يهودى أو يا نرصاىن أن دينه وهو اإلسالم

اغية اإليضاح قال وقضية الكم مجع  األعالمأو لم يرد ذلك وال أّول ىلع ما مر من اتلفصيل هذا هو املعتمد كما أوضحه ىف  ﴾بدين
واتلهاون باهلل  منها االستهزاء ﴾و﴿ أو المنهم الغزاىل وابن دقيق العيد أنه ال فرق ىف كفر من قال ملسلم يا اكفر بني أن يؤّول 

أو يقول وهو يتعاىط مخرا أو يقدم ىلع الزنا  واالستخفاف به كأن يصغره ﴾تعاىل﴿ سبحانه و ﴾اكلسخرية باسم من أسمائه﴿ تعاىل
بسم اهلل استخفافا باسم اهلل تعاىل فاتلكفري من حيث االستخفاف باسمه تعاىل املستلزم لالستخفاف به تعاىل ال من حيث 

كذا نقله الشيخان عن  األعالمبالعقاب قال ىف  ﴾أو وعيده﴿ باثلواب ﴾أو وعده﴿سخرية واالستخفاف بأمره تعاىل املعصية وكذا ال
ممن ال ﴿وأقرّاه وهو واضح جىل إال أن حمل ذلك أى السخرية باسم اهلل أو أمره أو وعده أو وعيده كما يعلم مما يأىت إن صدر احلنفية 

ما األسماء املشرتكة فيستفرس ويعمل بتفسريه ولو قال ال أخاف القيامة فإن قصد االستهزاء ال سي ﴾خيىف عليه نسبة ذلك إيله 
من السخرية بأمره تعاىل املخالفة فيما لو فرض أن اهلل  ﴾و﴿ كفر أو أطلق أو ملح بسعة عفو اهلل ورمحته وقوة رجائه فال يكفر

 ﴾لم أفعله أو﴿ أو صدقة سواء اكن فعال أو تراك أو غري ذلك أى من حنو صالة ﴾بكذا﴿  ﴾كأن يقول لو أمرِن اهلل﴿ أمره به
كذا  األعالمقال ىف  ﴾ىف جهة كذا ما صليت إيلها﴿ أى الكعبة وعبارة الزواجر لو جعل أى اهلل القبلة ﴾لو صارت القبلة﴿ يقول

 ﴾أو﴿ جلنة وهو قريب وإن أمكن الفرقنقاله عنهم أيضا وأقرّاه وحبث األذرىع أنه يأىت فيهما اتلفصيل اآلىت ىف إن أعطاىن اهلل ا
كذا نقاله عنهم وأقرّهم الرافىع عليه وقال  ﴾لو أعطاىن اهلل اجلنة ما دخلتها﴿ حنو ذلك ومن السخرية بوعده تعاىل أن يقول

بوعده  ﴾مستخفا﴿ انلووى ىف الروضة مقتىض مذهبنا واجلارى ىلع القواعد أنه ال يكفر وهو الصواب ا ـهوفصل غريه بني أن يقوهل
قال ويؤيده ما يأىت ىف مسئلة قص األظفار واعتمده  األعالمفيكفر أو ال فال واستوجهه ىف  هل  ﴾أو مظهرا للعناد﴿ تعاىل

من السخرية بالوعيد أن ينسبه تعاىل إىل  ﴾و﴿ أى من املسائل اثلالث ﴾ىف اللك﴿ حيث قال كبحث األذرىع السابق املصنف 
أو الصوم  ﴾لو آخذىن اهلل برتك الصالة﴿ با ملن قال هل ال ترتك الصالة مثال فإن اهلل يؤاخذك بذلكجوا ﴾كأن يقول﴿ الظلم واجلور

﴾ الفعل بتقدير هذا﴿ ﴾ به من ظالملفعل حدث﴿ ﴾ املظلومظلمىن أو قال﴿ ﴾1/58﴿والشدة  ﴾مع ما أنا فيه من املرض﴿ مثال
لو شهد عندى ﴿ ﴾ قال ىف دعوى مثالأو﴿ األعالمكذا أطلقه ىف  ﴾ فيكفر الظالمبغري تقدير اهلل﴿ اهلل فقال الظالم أنا أفعل

كذا نقاله عن احلنفية وأقرّاه وهل لو قال  األعالم﴾ وىف نسخة خبط املؤلف أو املالئكة بها ما قبلتهم قال ىف األنبياء أو املالئكة
خيىف نسبة األنبياء أو املالئكة إىل الكذب املالئكة فقط أو األنبياء فقط يكفر أو ال اذلى يظهر نعم ألن ملحظ الكفر كما ال 
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قإن قلت جرى خالف ىف العصمة قلت أمجعوا ىلع العصمة من الكذب وحنوه واذلى يظهر أيضا أنه لو قال الرسل بدل األنبياء اكن 
دّل ّر أن الرشع قال فيه ملا م ﴾مجيع املسلمني بكذا ما قبلتهم﴿ لو شهد عندى األعالمقال كما استظهره ىف  ﴾أو﴿ كذلك بل أوىل

 ﴾ال أفعل كذا﴿ جوابا ملن قال هل افعل كذا كقص أظفارك فإنه سنة رسول اهلل  ﴾أو قال﴿ ىلع عصمتهم من االتفاق ىلع الكذب
قصد ﴿ب كذا نقاله عنهم وأقرهم الرافىع وقال ىف الروضة املختار ال يكفر إال إن قاهل ﴾وإن اكن سنة﴿ أى كقص األظفار ىف املثال

وما اختاره متعني وكقص األظفار حلق الرأس كما رصح به الرافىع عنهم وأقراه لكن حمله إن اكن ىف نسبك وإال فال  ﴾االستهزاء
قال األسنوى اذلى شاهدته خبط انلووى  ﴾ما آمنت به﴿ أو رسوال ﴾لو اكن فالن نبيا﴿ قال ﴾أو﴿ الختالف العلماء ىف كراهته

وهو ظاهر ويفرق بينهما بأن األول  األعالمافىع وىف بعضها بما وهو الصواب قال ىف وهو كذلك ىف بعض نسخ الرآمنت به بدون ما 
فيه تعليق اإليمان به ىلع كونه نبيا وهو تعليق صحيح ملا فيه من تعظيم مرتبة انلبّوة وىف اثلاىن تعليق عدم عدم اإليمان ىلع كونه 

ىف سؤال  ﴾أو أعطاه اعلم فتوى﴿ ها وهو فرق صحيح ال غبار عليهنبيا ففيه تنقيص ملرتبتها حيث أراد تكذيبها ىلع تقدير وجود
 بذلك ﴾مريدا﴿ وهو ظاهر إن اكن األعالمورماها قال ىف  ﴾هذا الرشع ءىش أيّ ﴿ لكونها لم تطابقه ﴾فقال﴿ استفتاه فيه

فتوى اعلم وقال أى ىشء بالرشع وُيتمل اإلطالق ألن قرينة رميها تدل ىلع االستخفاف وعبارة الزواجر أو ألىف  ﴾االستخفاف﴿
لعنة اهلل ىلع لك ﴿ وقد أمر حبضور جملس علم أّى ىشء أعمل بمجلس العلم أو ﴾أو قال﴿ هذا الرشع أو قصد االستخفاف

عليهم الصالة والسالم كما ىف الزواجر  ﴾الشامل ألحد األنبياء﴿ ىف اثلانية ﴾مريدا االستغراق﴿ قاصدا االستخفاف فيهما أو ﴾اعلم
أو قال ملن قال هل أال تقرأ القرآن أو أال تصىل إىن شبعت من القرآن أو من فعل الصالة أو إىل مىت أعمل هذا أو  عالماألقال ىف 

العجائز يصلون عنا أو الصالة املعمولة وغري املعمولة واحد أو صليت إىل ضاق قلىب أو ملن قال هل صّل حىت جتد حالوة الصالة 
أراد االستخفاف بىشء مما قاهل ىف اللك أو أراد بيصلون عنا واملعمولة وغري املعمولة واحد عدم  صّل أنت حىت جتد حالوة تركها إن

 ﴾أو من القرآن﴿  ﴾أو من انلىب﴿  ﴾أو قال أنا برىء من اهلل﴿ وجوبها عليه ملا مّر أن إنكارها أو إنكار سجدة منها كفر
من قال إىن برىء من  قال  أى من االنقياد ملا أىت به  ﴾المأو من اإلس﴿ رشيعة سيدنا حممد  ﴾أو من الرشيعة﴿ العظيم

بابلناء للمفعول وبه ىف  ﴾أو قال حلكم حكم به﴿ اإلسالم فإن اكن اكذبا فهو كما قال وإن اكن صادقا لم يعد إىل اإلسالم ساملا
 ﴾احلكم﴿ ملحكوم به موافقاا ﴾هذاليس ﴿ املحمدية ﴾عةيمن أحاكم الرش﴿ حمل رفع نائب فاعله أى حكم به حاكم إذا اكن

ال ﴿تعاىل فقال هل  ﴾1/59﴿ قال هل خصمه أحاكمك حبكم اهلل ﴾أو﴿ الرشىع وكذا لو سخر بالرشيعة أو حبكم من أحاكمها
عن بعض األحناف قال وما ذكره ىف  األعالمأو ما هناك حكم ما هناك إال دبوس أى ىشء يعمل كذا نقله ىف  ﴾أعرف احلكم

 احلال أنه ﴾أو قال و﴿ أو مستحقرا هل  ﴾مستهزئا حبكم اهلل﴿ نما يتحه الكفر به إن اكن املعرض عنهاإلعراض عن احلكم إ
 مثال ﴾غ رشابافرّ ﴿ قال وقد ﴾أو﴿ أى مخرا مائلة حملها ﴾كأسا دهاقا﴿ بكرس أوهل أى إناء كقدح ماء مثال ﴾قد مأل واعء﴿
ىف  ﴾أو وزنوهم﴿ ىف اثلاىن ﴾وإذا اكلوهم﴿ اشرتاه مثالمكيل  ملوزون أو ﴾كيل﴿ عند ﴾عند وزن أو﴿ قال ﴾فاكنت رسابا أو﴿

وحرشناهم ﴿ جمتمعني أو مزدمحني ىف دخول حمل أو خروج منه ﴾عند رؤية مجع﴿ قال ﴾خيرسون أو﴿ األوىل أو لكيهما ىف لكيهما
 فر قائل ذلك إال إن قاهلعن بعض األحناف قال وظاهر أنه ال يك األعالمكذا نقله ىف  ﴾منهم أحدا﴿ أى لم نرتك ﴾فلم نغادر

 ﴾لك موضع استعمل﴿ أى ومثل هذه األربع ﴾وكذا﴿ من املسائل األربع ﴾ىف اللك﴿ بالقرآن ﴾بقصد االستخفاف أو االستهزاء﴿
بأن أطلق  ﴾بغري ذلك القصد﴿ قد استعمل ﴾فإن اكن﴿ أى بقصد االستخفاف أو االستهزاء ﴾فيه القرآن بذلك القصد﴿ امللكف

 ﴾قال الشيخ﴿ هل ُيرم استعماهل ىف ذلك أو ال ﴾لكن﴿ مستعمله ىف تلك املواضع األربع وغريها ﴾فال يكفر﴿ ولم يقصد شيئا
العالمة وابلحر الفهامة خاتمة أهل الفتيا واتلدريس نارش علوم اإلمام حممد بن إدريس شهاب امللة وادلين وخادم رشيعة سيد 

أى امهلل ارمحه ىف كتابه  ﴾﴿ اهليتىم السعدى األنصارى ﴾حجر﴿ بنحممد بن ىلع  ﴾أمحد بن﴿ املرسلني سيدى أبو العباس
أى حرمة استعمال ذلك وليس هو من اتلضمني كما هو ظاهر حىت يقال إنه  ﴾ال تبعد حرمته﴿ ىف قواطع اإلسالم األعالماملسىم ب

  يستغىن عنها ىف رشح العباب قبيل الغسلال ُيرم ىلع أن مجعا من العلماء قالوا حبرمة اتلضمني أيضا كما بينته مع فوائد نفيسة ال
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﴿تنبيه﴾ ُيتمل أن أصل شيخ التشديد كميت وميت أو أشيخ نقلت حركة العني للفاء وحذفت اهلمزة كما ىف خري ورش أو أنه 
يطلق ىف األصل ىلع كبري السن ثم تعورف ىف كبري القدر ولو صغريا وفضائل العالمة ابن حجر ال ختىف وقد ذكر مصدر شاخ 

ىف رجب  سيدى احلبيب عبد القادر بن شيخ العيدروس باعلوى ىف كتابه انلور السافر ىف فضائل أهل القرن العارش أنه ودل 
سنة تسع وتسعمائة ومات أبوه وهو صغري فكفله اإلمامان الاكمالن علما وعمال العارف شهاب ادلين بن أىب احلمائل وشمس 

ى اهلياتم إىل مقام سيدى أمحد ابلدوى فقرأ هناك ىف مبادئ العلوم ثم إىل اجلامع األزهر ادلين الشناوى ونقله اثلاىن من بدله أ
وعمره أربع عرشة سنة وسلمه رجل صالح فحفظه حفظا بليغا وقدم مكة آخر سنة ثالث وثالثني وجاور بها سنة ثم اعد إىل مرص 

بها يؤلف ويفىت ويدرس إىل أن توىف ىف رجب سنة أربع  ثم حج بعياهل آخر سنة سبع وثالثني ثم اعد ثم حج سنة أربعني وجاور
وسبعني ودفن باملعىل ومدة إقامته بها ثالث وثالثون سنة وإنما اشتهر بابن حجر قيل ألن أحد أجداده اكن مالزما للصمت ال 

بياء املجمع ىلع من األن ﴾نبيا﴿ أى سّب  ﴾يكفر من شتم ﴿وكذلك يتلكم إال لرضورة أو حاجة فشبه حبجر ملىق ا ـهباختصار
قال ىف الشفا من سّب  األعالممن املالئكة املجمع عليهم كذلك قال ىف  ﴾ملاك﴿ شتم ﴾أو﴿ نبّوتهم املعلومة من ادلين بالرضورة

ويلحق به ىف مجيع ما ذكر غريه من اإلنبياء املتفق ىلع نبّوتهم أو اعبه أو أحلق به نقصا ىف نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة  نبينا 
أو عرّضه به أو شبهه بىشء ىلع طريق السب أو اتلصغري لشأنه أو لعنه أو داع عليه أو تمىن هل مرضة أو  ﴾1/61﴿ من خصاهل

نسب إيله ما ال يليق بمنصبه ىلع طريق اذلم أو غريه بىشء مما جرى عليه من ابلالء واملحنة اكن اكفرا باإلمجاع كما حاكه مجاعة 
ال معّول عليها سواء صدر منه مجيع ذلك أو بعضه فيقتل وال تقبل توبته عند أكرث العلماء وعليه وحاكية ابن حزم اخلالف فيه 

مجاعة من أصحابنا بل اّدىع فيه الشيخ أبو بكر الفار ى اإلمجاع وليس من تنقيص النسب ما وقع من االختالف ىف إسالم أبويه 
 كما ال خيىف 

أحد الشيخني قال الزركىش اكلسبىك ينبىغ أن يكون اخلالف فيما إذا ر من سّب وقع اخلالف ىف كف األعالم﴿تنبيه﴾ قال ىف 
وال شّك أنا  سبه ألمر خاص به أما لو سبه لكونه صحابيا فينبىغ القطع بتكفريه ألنه استخفاف حبق الصحبة وفيه تعريض به 

يل جيب عليه ما جيب ىلع املحارب لم يبعد وال يلزم نتحقق والية العرشة فمن آذى أحدا منهم فقد بارز اهلل تعاىل باملحاربة فلو ق
هذا ىف غريهم إال من ُتققت واليته بإخبار الصادق ا ـهوما حبثه م القطع باتلكفري ظاهر نقال ومعىن ومن اإلحلاق باملحارب ظاهر 

ى ساعيا بالفاحشة بني أ ﴾اداأكون قوّ ﴿ هل شخص صّل أو صم مثال فقال ﴾أو قال﴿ ديلال ال نقال وسيأىت ذللك بسط آخر اه
 أو منذ أى من وقت أن ﴾ذ﴿ما أصبت خريا م قال ﴾أو﴿ أو صمت وطولت ىلع نفىس ﴾إن صليت﴿ النساء أو املرد والرجال

واذلى يتجه أنه ال يكفر إال أن قال  األعالمأو الصوم ال يصلح ىل قال ىف  ﴾الصالة ال تصلح ىل﴿ قال ﴾أو﴿ أو صمت ﴾صليت﴿
 ﴾استحالل تركها﴿ بقصد ﴾أو﴿ بأحدهما ﴾االستهزاء﴿ بقصد ﴾أو﴿ أى بالصالة أى أو بالصوم ﴾بهاقصد االستخفاف ﴿ب ذلك

من حيث كونها صالة أو به من حيث كونه صياما خبالف ما لو أطلق أو  ﴾التشاؤم بها﴿ بقصد ﴾أو﴿ أى الصالة أو ترك الصوم
وهذه وقعت بتونس سنة  ﴾أنا عدوك وعدو نبيك﴿ أو غريهيعىن ألحد من أهل اإلسالم رجال اكن  ﴾أو قال ملسلم﴿ قصد معىن آخر

يستتاب وأخذ كفره من قوهل تعاىل من اكن عدوّا هلل أربع وثمانني وسبعمائة فعقد هلا جملس وأفىت بعض املالكية بأن قائله مرتّد 
قال من يكفيىن عدّوىت ف اآلية وبعضهم بأنه كفر تنقيص فال يستتاب وأخذ ذلك مما ىف الشفاء من أن امرأة سبّت انلىب 

ىف النسب بأن اكن من  ﴾لرشيف﴿ قال ﴾أو﴿ وهو مقتىض قواعدنا فهو مرتدّ  األعالمفقتلت قال بعضهم واتلحقيق األول قال ىف 
 أوالد احلسن أو احلسني إذ هو ىف االصطالح ال يطلق ىلع غريهم وأما لغة فيطلق ىلع لك من ساد ورشف بكرم أو علم أو غريه

أو يقول شيئا من حنو  ﴿ أى نبينا حممدا ﴾انلىب﴿ بقوهل جّدك ﴾مريدا﴿ لكن ال مطلقا بل إن قاهل ﴾كجدّ  عدوّ ك وأنا عدوّ ﴿
وهو كثري جّدا ال ُيتمله هذا الكتاب وال ينحرص فإن أراد االطالع ىلع أكرث مما هنا  ﴾البشعة الشنيعة﴿ املتقدمة ﴾هذه األلفاظ

﴿وقد عّد الشيخ أمحد بن﴾ حممد بن ىلّع بن ﴿حجر﴾ ىف ذلك تآيلف كثرية وغريهم  وأبسط منه فاعلم أن للعلماء من الشافعية
اهليتىم الشافىع املتقدم ذكره ﴿والقاىض عياض﴾ بن عمر بن مو ى بن عياض ايلحصىب بفتح ايلاء وتثليث الصاد املهملة نسبة 
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ائة وتوىف سنة أربع وأربعني ومخسمائة كما ىف يلحصب أىب قبيلة بايلمن السبىت الغرناىط املالىك ودل سنة ست وسبعني وأربعم
ىف اإلحياء وأمر بتحريقه وهو غري ظاهر فإن  ﴾1/61﴿الشهاب اخلفاىج وغريه قيل سبب وفاته أن الغزاىل داع عليه ملا تكلم 

رضوان ﴿ىف وأنزل ىلع رضُيهما شآبيب الرمحة وال ﴿تعاىل﴾سبحانه و الغزاىل مات سنة مخس ومخسمائة فليتأمل ﴿رمحهما اهلل﴾
 ﴾ بقواطع اإلسالم وهو كتاب نفيس عديم انلظري ىف فنه حجمه حنو ستني ورقة باخلط املعتدلاألعالمكتابيهما﴾ ابن حجر ىف ﴿

 ﴿و﴾ القاىض ىف آخر ﴿الشفا﴾بتعريف حقوق املصطىف وهو كتاب جليل وىلع جاللة مؤلفه أدل ديلل قيل فيه
 فاءــــــــك اكن الشذاـلك ذوق ل  ال ىفــهد حـشب تـف أترعـصح

وعن ابن املقرى أنه ال يقع رضر وال غرق ملحل هو فيه وأنه ما قرئ ىلع مريض إال وعويف ﴿شيئا﴾ مفعول لعّد ﴿كثريا﴾ جدا 
فإنه خاص بالفن ﴿فينبىغ﴾ للك من انتىم للعلم ﴿االطالع عليه﴾ أى ىلع ما عّده هذان  األعالمملخصا منقحا ال سيما ىف 

ابيهما ﴿فإن﴾ أى ألن ﴿من لم يعرف الرش يقع فيه﴾ وهو ال يدرى وقد مّر أن كثريا خترج منهم ألفاظ مكفرة وال اإلمامان ىف كت
فضال عن كونها كفرا ولك رش سببه اجلهل ولك خري سببه العلم فهو انلور املبني واجلهل بئس القرين قال ىف يعدونها ذنبا 

رت هذه املسالك حىت صار الغلط ىف الواضحات فضال ىف املشالكت أقرب إىل واحلاجة ماسة ملعرفة ذلك سيما وقد توع األعالم
املنسوبني للعلم من حبل الوريد ولسان حاهلم يعلن أنهم ليس هلم عنها حميد ملا جبلوا عليه من خمالفة سنن املاضني واخلدل إىل 

افينا من ذلك وأن جينبنا ظلم هذه املسالك وأن يوفقنا أرض الشهوات والطمع فيما ىف أيدى الظلمة واملتمردين نسأل اهلل تعاىل أن يع
الىت ذكرها  ﴾وحاصل أكرث تلك العبارات﴿وأرىج مأمول ا ـهملا اكن عليه أئمتنا من صالح العمل وجمانبة الزلل إنه أكرم مسؤول 

لك واحد منها بكونه موصوف  ﴾أو فعل أو قول﴿بفتح أوهل وسكون ثانيه أى اعتقاد  ﴾لك عقد أن يرجع إىل﴿ذانك اإلمامان 
بأحد من  ﴾أو﴿ة املائة واألربعة املارّ  ﴾كتبه﴿بىشء من  ﴾أو﴿  ﴾أو استخفاف باهلل﴿ممن صدر منه  ﴾يدل ىلع استهانة﴿
مجع  ﴾شعائره﴿بىشء من  ﴾أو﴿املجمع عليهم كما مر  ﴾أو مالئكته﴿وىف نسخة خبط املؤلف أو رسله واألوىل أعم  ﴾أنبيائه﴿

بىشء  ﴾أو﴿بمعىن الشعائر كما قاهل السيوىط  ﴾أو معالم دينه﴿ عالمات دينه اكلكعبة واملساجد فقوهل  شعرية وىه العالمة أى
من  ﴾أو﴿باثلواب للمطيع  ﴾وعده﴿بىشء من  ﴾أو﴿تعاىل أى أحاكم دينه اكلصالة والصوم واحلج والزاكة  ﴾أحاكمه﴿من 
 ﴾أو معصية﴿ائل ذلك االستخفاف أو االستهزاء بذلك خرب أن أى إن قصد ف ﴾كفر﴿بالعقاب ملن كفر به وعصاه  ﴾وعيده﴿

أى طاقته قال ىف القاموس اجلهد بمعىن  ﴾فليحذر اإلنسان من ذلك جهده﴿حمرمة شديدة اتلحريم إن لم يقصد ذلك وىلع لك 
ر اذلى فيه عبادة حنو من املكفرات السحومما ذكره ىف األعالم  االجتهاد أو املشقة بفتح اجليم ال غري وبمعىن الطاقة بالفتح والضم

والرضا بالكفر ولو ضمنا كأن يسأهل اكفر يريد اإلسالم أن يلقنه الشهادتني فلم يفعل أو يقول هل اصرب  شمس وإال فهو حرام فقط
و حىت أفرغ من شغىل أو خطبىت وكأن يشري هل بأن ال تسلم وإن لم يكن طابلا لسإسالم فيما يظهر وقوهل ال أدرى أكان انلىب إنسيا أ
جنيا وقول مريض طال مرضه توفىن إن شئت مسلما أو اكفرا وقول من ابتىل بمصائب أخذت ودلى وكذا وكذا وماذا تفعل أيضا 

أوالدهم إن قصد اخلريية املطلقة وإال بأن  ﴾1/62﴿وقول معلم الصبيان ايلهود خري من املسلمني ألنهم يقضون حقوق معلىم 
ل ظالم ملن قال هل اصرب إىل املحرش أّى ىشء ىف املحرش إن أراد االستخفاف وقوهل ملحوقل أّى أراد ىف اإلحسان إىل املعلم فال وقو

تكون أو تعمل أو ال تغىن من جوع أو عند سماع مؤذن هذا صوت اجلرس إن أراد تشبيه األذان بناقوس الكفرة وقوهل ىشء 
منها ما لو قال إذا ظهرت الربوبية زالت العبودية وعىن بذلك فالن اكفر وهو أكفر مىن إلقراره بالكفر ىلع نفسه وىف الزواجر أن 

رفع األحاكم أو أنه فىن من صفاته انلاسوتية إىل الالهوتية أو أن صفاته تبدلت بصفات احلق أو أنه يراه عيانا ىف ادلنيا أو يكلمه 
ت الظاهرة الشأن ىف عمل األرسار أو سماع شفاها أو أنه ُيل ىف صورة حسنة أو أنه أسقط عنه اتللكيف أو قال لغريه دع العبادا

فإذا الغناء من ادلين أو أنه يؤثر ىف القلوب أكرث من القرآن أو العبد يصل إىل اهلل من غري طريق العبودية أو الروح من نور اهلل 
ؤدى حقه جحدا للواجبات أو قال اتصل انلور بانلور اُتدا إذا اكن ذلك مع االستخفاف أو االستهزاء أو قال ولو مازحا أنا اهلل أو ال أ

إىل اجلهل أو قال لزوجته أن أحّب إىّل من اهلل أو رسوهل وأراد حمبة اتلعظيم ال امليل  اهلل يعلم أىن فعلت كذا وهو اكذب لنسبته 
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بما ىف ذلك من إيله رشاج ابلخارى أو قال قّن ال أصىل فإن اثلواب يكون ملوالى ىلع نظر فيه وواضح جهل أكرث األرقاء كما أشار 
حمظور فليس الالكم فيهم بل ىف اعلم باحلكم الرشىع وحينئذ فال نظر فيه أو قيل هل ما اإليمان فقال ال أدرى مستخفا أو قال ملن 
شمت كبريا بريمحك اهلل ال تقل هل هكذا قاصدا أنه غىن عن الرمحة أو أجّل من أن يقال هل ذلك أو قال قصعة ثريد خري من العلم 

فا أو تمىن كفرا ثم إسالما حىت يعطى دراهم مثال أو حّل ما لم ُيل ىف زمن قط اكلقتل أو الزنا أو الظلم إن نسب اهلل إىل استخفا
أنه اكن أسود أو توىف قبل أن يلتىح أو ليس بقرىش أو عرىب أو  جور ىف اتلحريم أو لبس زّى اكفر ميال دلينه أو قال عن نبينا 

تكذيب هل وؤخذ من أن لك صفة أمجعوا ىلع ثبوتها هل يكون إنكارها كفرا أو قال ال أدرى أهو إنىس ألن وصفه بغري وصفه 
 اذلى بعث بمكة ومات باملدينة أو غريه أو الوىّل أفضل من انلىب أو أنه يوىح إيله وإن لم يّدع انلبوة أو يدخل اجلنة قبل موته

هم من وقف ىلع حنو قوهل تعاىل وقالت ايلهود وابتدأ بقوهل عزير ابن قال شيخنا ىف كتابة هل ىف اتلجويد وقد كفر بعض ﴿تنبيه﴾
وابتدأ بقوهل  اهلل أو وقالت انلصارى وابتدأ بقوهل املسيح ابن اهلل أو وقالت ايلهود وابتدأ بقوهل يد اهلل مغلولة أو وما أنتم بمرصخّ 

إن اكن مضطرا وابتدأ بما بعده غري معتقد ملعناه لم يكن  واملحققون ىلع أنه ال يطلق القول باتلكفري وال باحلرمة بلإىن كفرت 
عليه وزر وإن اعتقد معناه كفر مطلقا وقف أو ال وعليه ُيمل الكم من أطلق فإن وقف متعمدا غري معتقد املعىن حرم ولم 

يا ابن الزانية وهو ذاكر كأن يقول هل  ا ـهبمعناه قال ىف األعالم ومما خيىش الكفر منه شتم رجل اسمه من أسماء انلىب  يكفر
والالكم بكالم ادلنيا عند سماع قرآن أو أذان وقوهل للقراء هؤالء آكلو الربا أو لصالح وجهه عندى كوجه اخلزنير أو  انلىب 

أريد املال سواء اكن من حالل أو حرام وذلك ألن الك مما ذكر ُيتمله لكن احتماال بعيدا فربما مال خاطره ذللك االحتمال وبه 
 يعلم أن ما ىف معىن ما ذكر من لك ما ُيتمل الكفر احتماال بعيدا يندب جتنبه بل قد جيب

﴾ أى العود﴿ وهو أنه جيب عليه ﴾1/63﴿﴾ بىشء مما مر أو غريه من وقعت منه ردة﴿ ﴾ لكجيب ىلعىف حكم ما ﴿﴿فصل﴾ 
 ﴾ أى اتللفظبانلطق﴿ ُيصل هل الرجوع إال﴾ وال اإلسالمدين ﴿ ﴾إىل﴿ ﴾ بال مهلةفورا﴿ الرجوع من ادلين اذلى ارتّد إيله

﴾ من انلاطق قال ىف اتلحفة فال يكىف ما بقلبه من اإليمان وإن قال به الغزاىل ومجع حمققون ألن تركه اتللفظ بهما بالشهادتني﴿
املنفول  مع قدرته عليه وعلمه برشطيته أو شطريته ال يقرص عن حنو رىم مصحف بقذر ولو بالعجمية وإن أحسن العربية ىلع

إىل غري العرب ممن ينكرها أو الرباءة من لك  املعتمد والفرق بينه وبني تكبرية اإلحرام جىّل برتتيبهما ثم باالعرتاف برساتله 
ما ن﴾ لك ﴿االقالع ع﴾ برجوعه عن االعتقاد اذلى ارتّد بسببه فعلم أنه البد مع انلطق بهما من ﴿و﴿ دين خيالف دين اإلسالم

كفره وإنما ﴾ مع ذلك أن يتوب من كفره قال اإلمام وإذا أسلم فليس إسالمه توبة من وجيب عليه﴿ أى ردته ﴾وقعت به الردة
﴾ أى مثل ما صدر منه قال ىف الزواجر وال والعزم ىلع أن ال يعود ملثله﴿ ﴾ من الكفرما صدر منه﴿ ﴾ لكانلدم ىلع﴿ توبته

مان للندم ىلع الكفر ثم وزر الكفر يسقط باإليمان وانلدم ىلع الكفر يتصور أن يؤمن وال يندم ىلع كفره بل جتب مقارنة اإلي
باإلمجاع وهذا مقطوع به وما سواه من رضوب اتلوبة مظنون قبوهل غري مقطوع به وقد أمجعت األّمة ىلع أن الاكفر إذا أسلم وتاب 

قضاء ما فاته من واجبات يه ﴿﴾ جيب علو﴿ عن كفره صحت توبته وإن استدام معاىص أخرى كما دل عليه الكم الزركىش
﴾ أى مّدة الردة وإن فعلها فيها ألنه ال تصح منه عبادة قال ىف ىف تلك املدة﴿ ﴾ فيجب عليه قضاء لك عبادة وجبت عليهالرشع

وا اتلحفة ثم إن أسلم وتاب صح إسالمه وترك لقوهل تعاىل قل لذلين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وخلرب فإذا قالوها عصم
مطلقا  مىن دماءهم وأمواهلم وال فرق ىف ذلك بني من ارتد بسّب انلىب وغريه ىلع املعتمد مذهبا لكن اختري قتل من ارتّد بسبّه 

ونقل اخلطاىب والفار ى من أئمتنا اإلمجاع عليه ىف سب هو قذف ال مطلقا هذا هو صواب انلقل عن الفار ى وممن بالغ ىف الرّد 
زر مرتّد تاب أول مرة خالفا ملا يفعله جهلة القضاة ومن جهلهم أيضا أن من اّدىع عليه عندهم كفر أو عليه الغزاىل وال يع

إذا اّدىع ىلع رجل أنه مرتّد وهو  يقولون هل تلفظ بما قلت وهو غلط فاحش فقد قال الشافىع جاءهم يطلب احلكم بإسالمه 
اهلل وأشهد أن حمدا رسول اهلل وأنك برىء من لك دين خيالف دين  مسلم لم أكشف عن احلال وقلت هل قل أشهد أن ال هلإ إال

لفظ أشهد أنه البد منه ىف صحة اإلسالم وهو ما يدل عليه الكم الشيخني ىف الكفارة وغريها  اإلسالم ا ـهويؤخذ من تكريره 
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﴾ أى طلب اتلوبة استتابته﴿ ام﴾ ىلع اإلموجبت﴿ ﴾ من نفسهفإن لم يتب﴿ لكن خالف فيه مجع وىف األحاديث ما يدل عليه اه
منه بأن يقول هل تب وارجع دلين اإلسالم قال ىف اتلحفة الحرتامه باإلسالم قبل وربما عرضت هل شبهة بل الغالب أنها ال تكون 
ه عن عبث حمض فتجب استتابته وإن حارب ىلع األوجه كما بينه فيها ثم إن تاب فذاك ظاهر وإن لم يتب قتل قال ىف اتلحفة ألمر

 ال يقبل منه إال اإلسالم أو القتلعلم أنه ﴿﴾ بهذا و﴿ ىف امرأة ارتّدت أن يعرض عليها اإلسالم فإن أسلمت وإال قتلت ﴾
برضب العنق دون ما عداه كما ىف اتلحفة سواء اكن رجال أو امرأة وانلىه عن قتل النساء حممول ىلع احلربيات وال يتواله إال اإلمام 

 ه عزر وللسيد قتل قنهأو نائبه فإن قتله غري
﴿تنبيه﴾ الفرق بني املرتّد وتارك الصالة كسال حيث لم جتب استتابته بل تندب ىلع ما ىف اتلحقيق أن اتلارك ال خيدل ىف  ﴾1/64﴿

نبىغ انلار فهو مسلم مصريه اجلنة خبالف املرتّد واذلى ىف الروضة جتب اكملرتّد وقيل تندب ىف املرتّد أيضا وقال سم جتب فيهما وي
محل القول بانلدب ىلع أنه من حيث القتل بمعىن أنه ال يتوقف جوازه عليها فال يناىف الوجوب من حيث األمر باملعروف وانلىه 

نه وّ ال يبطل بها لقخبالف الوضوء فإنه  ﴾صومه وتيممه﴿بالردة إذا حصلت منه أثناء صوم أو تيمم  ﴾ أىبطل بهايو﴿عن املنكر ا ـه
املحرتم لفرجها  بها أى قبل وطئها أو وصول املىن ﴾قبل ادلخول﴿مسلمة إذا اكنت ردته ولو معها  ﴾نكاحه﴿كذا يبطل بها  ﴾و﴿

 ﴾يعد﴿يعودا أو  ﴾إن لم﴿ادلخول  أى ﴾بعده﴿حدهما أا أو مع ايبطل إذا ارتد ﴾وكذا﴿ألن انلاكح لم يتأكد حينئذ لفقد اغيته 
واملراد أنه يتبني بطالنه من حني الردة منهما أو من  ﴿العدة﴾مدة  الم ﴿ىف﴾إن لم جيمعهما اإلس ﴾ أىإىل اإلسالم﴿املرتد منهما 

ده ونفذ ما ذكر فعلم أن انلاكح فيما بعد ظهار وال إيالء وإن مجعهما اإلسالم دام انلاكح بينهما تلأكال أحدهما فال ينفذ طالق و
د فيه نعم فيه زمان اتلوقف وال ح دة وُيرم الوطء ىفالنه من حني الرال تبني بطإالعدة دام و كذا موقوف إن اعد لسإسالم ىف

ال تصح مناكحته ملسلم وغريه فإذا  ﴾ يعىنعقد نكاحه﴿من املرتد  ﴾وال يصح﴿زمانه نكاح حنو أختها  اتلعزير وليس هل ىف
ذاكته فلو شارك  لعلقة اإلسالم ومرتد إلهداره ﴿وُترم ذبيحته﴾ يعىن ما هل دخل ىفارتدت لم ُتل ألحد مسلم إلهدارها واكفر 

املوت حبال وإن أسلم ألنه ال منارصة بينه مسلما ولو ىف حنو إرسال لكب لم ُيل املذبوح تغليبا للحرمة ﴿وال يرث﴾ املرتد حال 
وبني أحد إلهداره قال ىف اتلحفة وحبث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق لسإمجاع قاهل السبىك ومثله الزنديق وهو من ال يتدين 

ال يورث﴾ حبال أيضا ألن ماهل ىفء كما يأىت خبالف غريه من الكفار فإنهم يتوارثون لكن املشهور أنه ال توارث بني حرىب بدين ﴿و
وذىم ﴿وال يصىل عليه﴾ أى ال جتوز الصالة عليه إذا مات كغريه من الكفار ولو ذميا قال ىف الفتح للنىه عنها ىف القرآن ومنه 

 األصح من عدم صحة إسالمه وإن اكن من أهل اجلنة تلرصُيهم بأن يعامل بأحاكم ادلنيا صغري اكفر وصف اإلسالم بناء ىلع
كإرث اكفر هل وعدم قتل مسلم به وال شك أن الصالة عليه من أحاكم ادلنيا الواجبة علينا إكراما للمسلمني وهذا ليس منهم 

 يدفن﴾ يعىن ال جيب هل ىشء من ذلك اكحلرىب فإفتاء بعضهم جيواز الصالة عليه ليس ىف حمله ﴿وال يغسل وال يكفن وال
جيوز إغراء الالكب عليهم إذ ال حرمة هلم أما اذلىم واملعاهد واملستأمن فيجب تكفينهم ودفنهم علينا إذا لم يكن والزنديق بل 

هر إن أسلم بان أنه لم هلم مال أو منفق أو اكن وتعذر وفاء بذمتهم كما جيب إطعامهم وكسوتهم ﴿وماهل﴾ أى املرتد موقوف ىلع األظ
يزل ملكه عنه وإن مات مرتدا بان زواهل عنه وأنه ﴿ىفء﴾ بليت املال سواء ما اكتسبه ىف مدة اإلسالم والردة وسواء ارتد ىف صحته 

 أو مرضه وحمل اخلالف ىف غري ما ملكه ىف الردة بنحو اصطياد وإال فهو باق ىلع إباحته
رجع ثم استعمل ىف املال الراجع من الكفار إىل املسلمني ورشاع ما حصل من كفار بال قتال ﴿تنبيه﴾ الىفء لغة مأخوذ من فاء إذا 

 وال إجياف خيل وال إبل اكجلزية وعرش اتلجارة واهلل أعلم

 مجيع ما أوجبه اهلل﴾  ﴾1/65﴿إنسيا أو جنيا ﴿أداء ﴿فصل﴾ فيما يلزم امللكف ﴿جيب ىلع لك ملكف﴾ ذكرا اكن أو أنىث 
 جيب األداء فورا فهو موسع إن لم يضق الوقت ىف حنو الصالة وإال فمضيق وملا اكن كثري من انلاس يتساهلون ىف ﴿عليه﴾ لكن ال
بيان ملا ىف موضع احلال واألراكن ﴿به من االتيان بأراكنه﴾  ﴿وجيب﴾ عليه ﴿أن يؤّديه ىلع ما أمر اهلل﴾  كيفية األداء قال 

اكن داخل املاهية اكلركوع والسجود ىف الصالة ﴿و﴾ مع ﴿رشوطه﴾ مجع رشط وسيأىت أنه مجع ركن ويرادفه الفرض وسيأىت أنه ما 
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أى ىلع لك مسلم ملكف بذل  ﴾وجيب عليه﴿ ما اكن خارج املاهية وتوقفت الصحة عليه اكلطهر ودخول الوقت ىف الصالة
سلمني واعمتهم قال ابن حجر ىف رشح هلل ورسوهل وألئمة امل دلين انلصيحة قالوا هل ملن ؟ قالا انلصيحة للمسلمني قال 

أى بإرشادهم ملصاحلهم ىف أمر آخرتهم ودنياهم وإاعنتهم عليها بالقول والفعل وسرت عوراتهم وسد خالتهم ودفع املضار  األربعني
وتعهدهم  ونهيهم عن املنكر برشوطه املقررة ىف حملها وتوفري كبريهم ورمحة صغريهم عروفعنهم وجلب املنافع هلم وأمرهم بامل

عن أمواهلم  باملوعظة وترك غشهم وحسدهم وأن ُيب هلم ما ُيب نلفسه من اخلري ويكره هلم ما يكره نلفسه من الرش واذلّب 
ومنها ﴿أمر﴾ لك ﴿من رآه﴾ منهم ﴿تاراك ليشء﴾ من  ميع ما اكن عليه السلف الصالح جبوأعراضهم وحثهم ىلع اتلخلق 

 املطلوب أن يؤىت بأن ال يأيت جبميع رشوطه وأراكنه ﴿أو يأيت بها﴾ ولكن ﴿ىلع غري وجهها﴾واجبات ادلين أو خمال بيشء ﴿منها﴾ 
فإن لم يوفق ذللك فهو نلقص فيه فال ينبىغ أن يضم إيله نقصا آخر أقبح منه  قال ىف انلصائحبها عليه فيذكره هل يف خلوة بينه وبينه 

حىت قال بعضهم من وعظ أخاه رسا فقد أرادوا نصح أحد وعظوه رسا وهو هتكه وذكر عيوبه للناس ىف غيبته واكن السلف إذا 
نصحه ومن وعظه ىلع رءوس انلاس فقد ذحبه وقيل املؤمن يسرت وينصح والفاجر يهتك ويعري ﴿و﴾ اعلم أنه ﴿جيب عليه﴾ أى 

ال يعلمه غري واحد أو ال يقدر  ىلع لك ملكف حّر وقّن ذكر وأنىث ىلع الكفاية األمر باملعروف وانلىه عن املنكر نعم إن اكن بمحل
عليه غريه أو اكن يقدر عليه بايلد وغريه باللسان تعني عليه إال أن يكون الرجوع ذلى اللسان أقرب أوانه يرجع هل ظاهرا وباطنا 

 نفس ويرجع ذلى ايلد ظاهرا فقط فيتعني عليه حينئذ وحمل الوجوب ىلع لك إذا اكن األمر بواجب وانلىه عن حمرم مع األمن ىلع
ومال وبضع وعضو ومن الوقوع ىف مفسدة أكرث من مفسدة املنكر الواقع فيه نعم يلزم املحتسب األمر بمندوب فيه شعار ظاهر 

وإن اكنا غري خمتصني به كصالة العيد ويستحب لغريه ىلع املعتمد وىلع اإلمام أن يؤّمر حمتسبا يأمر باملعروف وينىه عن املنكر 
وز هل أن ُيمل أحدا ىلع مذهبه إذ ال يلزم انلاس اتباع مذهب إمامهم ويأمر انلاس باملحافظة ىلع الفرائض ألن لكمته أنفذ وال جي

والسنن ويأمر بما يعّم نفعه كعمارة سور ابلدل ومؤنة ذلك من األغنياء وينىه املورس عن مطل دائنه إن استعداه الغريم عليه 
هل إن اكنت حمرما فصنها عن مواقف الريبة وإن اكنت أجنبية فخف اهلل تعاىل وينكر ىلع من وقف مع امرأة بطريق خال ويقول 

والسادة بالرفق باملمايلك وأصحاب  ﴾1/66﴿من اخللوة بها فإنها حمرمة ويأمر األويلاء يإنكاح األكفاء والنساء بإيفاء العدد 
األذان أو نقص وال ينكر ىف حقوق اآلدىم قبل  ابلهائم بتعهدها والرفق بها وينكر ىلع من أرّس ىف جهرية أو عكس أو زاد ىف

املطروقة أن استعداء ذى احلق إيله وينكر ىلع القضاة إن احتجبوا عن اخلصوم أو قرصوا ىف انلظر ىف أمورهم وىلع أئمة املساجد 
اكلكبرية بل لو لم وجيب ىلع لك ملكف إنكار الصغرية  من معاملة النساء قال األئمة  اخلونةطّولوا الصالة لالتباع ويمنع 

يكن العقل خلصوص فاعله معصية وجب اإلنكار كما لو رأى غري ملكف يرشب مخرا أو يزِن فإنه يلزمه منعه منه وليس بعد 
انقضاء املعصية إال الوعظ بل يسن السرت نعم ىف رشح مسلم من عرف بالفساد سن كشفه ورفعه للحاكم إن لم خيف مفسدة 

مع من إنسان أنه اعزم ىلع حنو رشب مخر أو زنا غدا وعظه فقط فإن أدرك ذلك منه بقرائن دون ومن علم بمنكر سيوجد كأن س
وال يشرتط ىف اآلمر أو انلاىه أن يكون مسموع سماع حرم وعظه إن سجل عليه ىف وعظه بنحو فسق وإال فال ىلع املعتمد 

فإذا اختّل أحدهما لم يسقط  نه جيب عليه أن يأمر نفسه وغريهالقول وال ممتثال لألوامر وانلواىه وال مأذونا هل من جهة اإلمام أل
الظواهر اكلصالة والصيام ورشب  ىفاآلخر وال يأمر وينىه ىف دقائق األمور إال العلماء دون العامة جلهلهم بها ومن ثم استوى اللك 

ذلك نعم ينبىغ هل أن يندبه ىلع وجه انلصيحة اخلمر وال ينكر العالم إال جممعا ىلع إنكاره أو ما يرى الفاعل ُتريمه دون ما عدا 
إىل اخلروج من اخلالف إن لم يقع ىف خالف آخر أو ىف ترك سنة ثابتة التفاق العلماء ىلع استحباب اخلروج من اخلالف حينئذ 

حوطب به غريه  ومن قدم ىلع منكر جاهال به لو علم به رجع عنه وجب تعليمه برفق حىت لو علم أنه يفيده خماطبة غريه باتلعليم
أو اعملا به ابتداء خوّف بذكر وعيد ذنبه ثم يندرج معه من يريد تعليمه بغاية اللطف والبشاشة مع مالحظة لطف اهلل به إذ 
حفظه من ذلك ولو شاء لعكس بل ليس هو آمنا من ذلك فإن عجز عن اإلنكار باللسان أو لم يقدر وقدر ىلع اتلعبس واهلجر 

وسبه بال فحش وال يكفيه إنكار القلب فإن لم يتعظ ويتذكر وعلم منه اإلرصار أخشن عليه الالكم وانلظر زشرا لزمه ذلك 
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كيا فاسق يا جاهل يا أمحق يا من ال خياف اهلل ويلحذر أن يغضب فيبىق إنكاره نلرصة نفسه أو يسرتسل إىل ما ُيرم فينقلب 
كإراقة مخر غري حمرتمة وكرس آلة هلو وجتريده من حىل ذهب أو حرير هذا لكه فيما ال ينكر بايلد أما ما ينكر بها  اثلوال عفابا

﴿وقهره  ومنعه من شدخ حنو شاة وإخراج حنو جنب وذى جنس ينضح من املسجد فال يكىف ىف اإلنكار إال تغيريه وتوبيخ فاعله
أو اآلمر ﴿عليه﴾ أى ىلع ذلك  ىلع﴾ ترك ﴿ذلك﴾ واالتيان بالواجب عليه إن اكن تاراك هل لكن ال مطلقا بل ﴿إن قدر﴾ املنكر

اتلغيري وما ذكر معه وجيب عليه أن يتوىق ىف حنو إراقة اخلمر وكرس آلة اللهو الكرس الفاحش إال إذا ترق إال به أو خىش أن يدركه 
الالكم أن  الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما ال بد منه ولو حبرق وغرق ولسإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا وهل فيمن ال ينكّف خبشن

ال بشهر سالح منه وحده أو مع مجاعة فعل ذلك لكن بإذن اإلمام ىلع املعتمد وقال الغزاىل ال إيرضبه بنحو يده فإن لم ينكّف 
مر وينىه حنو السلطان بوعظ ثم أُيتاج إلذنه قيل وهو األقيس كما جيوز قتل فاسق يناضل عن فسقه ولو قتل املحق فهو شهيد وي

 ﴾1/67﴿ّدى لقتله للحديث الصحيح أفضل الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر أف رضره وهل ذلك وإن خيشن هل إن لم خي
 لقتله ألنولو رأى بهيمة تتلف ما غريه لزمه كفها إن لم خيف ومن وجده يريد قطع طرف نفسه منعه وإن أّدى  مره ونهاه فقتلهأف

وكذا يمنع من رآه يريد إتالف ماهل أو دبر حليلته وإن أّدى لقتله  ال حفظ نفسه وطرفه ما أمكنسبيل املعاىص الغرض حسم 
وينكر ىلع امرأة يعلم فسقها إذا رآها تزينت وخرجت يلال وكذا ىلع من عرف بقطع الطريق إذا وقف فيه بسالحه ويأمر الودل أبويه 

ن كسب قوته تركه حىت ُيصل فوته وفوت وينهاهما بلطف ال بتخويف وحنوه إال أن اضطر إيله ولو منعه االشتغال باإلنكار م
يقدر عليه  ﴾وإال﴿ ممونه ووفاء دينه دون ما زاد ىلع ذلك فعلم أنه إن لم يقدر ىلع اإلنكار بايلد وجب عليه باللسان إن قدر

ىلع وال يسقط اإلنكار به عن ملكف أصال إذ هو كراهة املعصية وهو واجب  ﴾فيجب عليه اإلنكار بقلبه﴿بايلد وال باللسان 
فعلم مما تقرر أن إىل أن ترك اإلنكار بالقلب كفر خلرب وهو أضعف اإليمان  لك ملكف بل ذهب مجاعة منهم اإلمام أمحد 

وىف الزواجر ما يفهم أنها أربع حيث قال: وعلم من األحاديث السابقة أن إنكار املراتب ىف األمر باملعروف وانلىه عن املنكر ثالث 
ىلع  ﴾القهر﴿اتلغيري و ﴾إن عجز عن﴿ن عجز فباللسان ثم فال فإن عجز عن ايلد واللسان رفعه للواىل ثم املنكر يكون بايلد ثم إ

وليس لآلمر وانلاىه اتلجسس وابلحث واقتحام حنو دار نعم باللسان والرفع إىل الواىل أنكره بقلبه  ﴾األمر﴿عن  ﴾و﴿تركه بايلد 
يفوت برتكها كأن أخربه أن رجال خال بامرأة لزِن بها أو بشخص يلقتله لزم أن  إن أخربه ثقة بمن اختىف بمحرّم فيه انتهاك حرمة

يقتحم هل ادلار وأن يتجسس فإن سمع صوت املالىه أو القينات أو الساكرى دخل وكرس املالىه وأخرج حنو القينات وال جيوز هل 
فتشت عنه ثقل ىلع صاحبه علمك به ثم ما علم  كشف ذيل فاسق فاحت من ُتته راحئة اخلمر وسيأىت أن اتلجسس ىف لك أمر إذا

من رأى منكرا فليغري بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم  من الرتتيب ىف اإلنكار بايلد ثم اللسان ثم القلب مأخوذ من قوهل 
ه يقدر عليه لك ﴿وذلك أضعف اإليمان أى أقل ما يلزم اإلنسان﴾ إن يأىت به ﴿عند العجز﴾ عن ايلد واللسان ألنيستطع فبقلبه 

أحد وهذا اتلغيري بناء ىلع أن املراد من اإليمان األعمال كما هو املراد من قوهل تعاىل وما اكن اهلل يلضيع إيمانكم أى صالتكم 
فإن أريد ظاهره وهو اتلصديق كما مر فرس بأقل ثمراته وهذا ال يناىف أن إيمان املنكر بقلبه قد يكون أقوى من املنكر بيده أو 

قال أبو عبد اهلل وال يبعد كون املعىن فليغريه بهمة قلبه وداعئه ربه فإن همة الرجال تهدم اجلبال كما  قال مال ىلع قارىه لسان
قيل هل أرنا آيته فجلس عند مفرق  إنكار املنكر بابلاطن من حيث احلال أتم منه بالظاهر من حيث املقال القرىش ألصحابه

ر فأشار باصبعه إيلها وقال هو هذا فعرث ابلغل فتكرست ومّر به آخر وآخر وهو يفعل ذلك ثم طريق فمّر عليه بغل عليه جرار مخ
 قال هكذا يكون اإلنكار

األول﴾ قال اإلمام الشعراىن ذهب بعضهم إىل وجوب ادلاعء ىلع من داعؤه يزيل املنكر لقدرته ىلع اإلزالة وقال بعضهم  :﴿تنبيهان
الشيخ معروف الكرخ ىلع مجاعة يرشبون اخلمر  وقد مرّ العادى وة ألن العربة بالظاهر خبط صل احلجأن ُيال جيب كمن قدر 

ويرضبون األوتار فقيل هل ادع عليهم فقال امهلل كما فرحتهم ىف ادلنيا فرحهم ىف اآلخرة فقيل هل ىف ذلك فقال إنه ال يفرحهم ىف 
مع القدرة من الكبائر لقوهل تعاىل  عن املنكر ﴾1/68﴿عروف وانلىه اآلخرة حىت يتوب عليهم اثلاىن قال ىف الزواجر ترك األمر بامل



 
 قـــالرفي 49

 

 إسعـــاد

 

واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أويلاء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر قال الغزاىل أفهمت أن من تركهما خرج من 
ن كفروا اآلية اغية التشديد ونهاية املؤمنني وقال القرطىب جعلهما اهلل فرقا بني املؤمنني واملنافقني وىف قوهل تعاىل لعن اذلي

أول ما دخل انلقص ىلع بىن إرسائيل أنه اكن الرجل يلىق الرجل فيقول هل ما هذا اتق اهلل ودع ما  اتلهديد ملن تركهما ولقوهل 
لك رضب اهلل تصنع فإنه ال ُيل لك ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده فلما فعلوا ذ

قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن اذلين كفروا اآلية ثم قال الك واهلل تلأمرّن املعروف وتلنهوّن عن املنكر وتلأخذّن ىلع يد الظالم 
أو يلرضبّن اهلل بقلوب بعضكم ىلع بعض ثم يللعنكم كما لعنهم وغري ذلك من اآليات واألخبار واآلثار الىت ال تكاد ُترص وقد 

صغائرها وكبائرها  ﴾ترك مجيع املحرمات﴿ىلع لك ملكف  ﴾جيب﴿علم مما تقرر أنه ﴾ ومجلة ىف الزواجر فعليك بها ﴿ذكر منها 
أنه كما جيب عليه تركها ىف حق نفسه جيب ﴾ و﴿السيما املتعلقة بابلاطن اكلعجب والكرب وغريهما مما يأىت بيانه إن شاء اهلل تعاىل 

عليه من  ﴾أو منعه قهرا﴿نها ولو صغرية كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه بايلد أى مرتكب ىشء م ﴾نىه مرتكبها﴿عليه 
الرتبة  ﴾وجب عليه﴿يقدر ىلع ىشء من ذلك  ﴾وإال﴿أى ىلع منعه وقهره من ذلك بها  ﴾إن قدر عليه﴿ارتكاب ىشء منها بايلد 

﴾ و﴿وهذا يقدر عليه لك أحد  رهه به كما مرّ أى يك ﴾أن ينكر ذلك بقلبه﴿اثلاثلة وىه رفعه إىل الواىل فإن عجز وجب عليه 
أوىح اهلل إىل ملك من  قال  فال جيالس فاعلها وال يوالكه ﴾مفارقة موضع املعصية﴿جيب عليه أيضا مع اإلنكار بالقلب 

فإن عليهم املالئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا ىلع أهلها فقال يا رب إن فيها عبدك فالن لم يعصك طرفة عني فقال اقلبها عليه و
ملا وقعت بنو إرسائيل ىف املعاىص نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم ىف جمالسهم وآكلوهم  وجهه لم يتمعر ىّف ساعة قط وقال 

 وشاربوهم فرضب اهلل ىلع قلوب بعضهم ببعض ولعنهم ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم ذلك بما عصوا واكنوا يعتدون
زواجر واعلم أن بعض اجلهلة إذا أمر بمعروف أو نىه عن منكر قال قال تعاىل يا أيها اذلين آمنوا ﴿تنبيهان: األول﴾ قال ىف ال

وكرم وجهه إن من فعل ذلك أردف  عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم وما علم اجلاهل بقول سيدنا أىب بكر 
ية عليكم أنفسكم بعد األمر باملعروف وانلىه عن املنكر كما إثم العصية بإثم تفسريه برأيه أى وهو من الكبائر وإنما معىن اآل

قاهل ابن املسيب وفيها أقوال أخر اثلاىن ينبىغ لآلمر وانلاىه تقديم انلية الصاحلة بأن ينوى انلصح هلل ورسوهل والشفقة ىلع 
ها إال واحدا فأىت به إىل األمري فسأهل دنا من مخر بلعض األمراء فكرسها لكاملسلمني كما حىك عن بعضهم أنه أقبل ىلع حنو أربعني 

عن ذلك فقال ملا كرست تلك دخلىن العجب ىف اإلقدام عليها مع كونها لألمري فرتكت هذا وقيل دلاود الطاىئ أرأيت رجال يدخل 
ل فادلاء ىلع األمراء فيأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر فقال أخاف عليه السوط قيل إنه يقواه قال فالسيف قيل كذلك قا

ادلفني العجب ويلحذر من اتلحّدث بما يفعله مع حنو األمراء فإنه من الرياء إذ فيه إشعار بأنه ما قدم ىلع ذلك إال يلقال إنه 
من اإلقوياء ىف اإليمان اذلين ال تأخذهم ىف اهلل لومة الئم فقد اكن مقصد األكابر بالقيام بذلك ردع أهل الظلم وإقامة  ﴾1/69﴿

فرفع رأسه فرأى العود رون الرشيد أرسل جلارية تغىن فمرت ومعها العود ىلع شيخ يلقط انلوى فقيل هل الطريق أن ه   احلق ﴿حىك﴾
بذلك فغضب وطلبه فلما استؤذن عليه به قال للندماء ما ترون نرفع ما عندنا من املنكر أو نقوم ملحل آخر  رونفأخرب ه  فكرسه 

رون ما محلك ىلع ما فعلت قال أّى ىشء وه رون يستىح أن يقول هل كرست عودى فلما فقاموا آلخر ثم دخل فسلم وجلس فقال ه  
أكرث عليه قال إىن سمعت أباك وأجدادك يقرءون ىلع املنرب إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان اآلية وإىن رأيت منكرا فغريته فقال هل 

أيته يقول قلت لألمري كذا وقال ىل كذا فال تعطه وإن لم يتلكم وقال أتبعه فإن ره رون قم فغري فلما خرج أعطى رجال بدرة دراهم 
فأعطه فلما خرج رآه عند نواة اغصت ىف األرض يعاجلها وال يكلم أحدا فقال هل خذ هذه من األمري فقال هل قل هل يردها من 

قد يرونه نقصا ويرون أن احلسنة حيث أخذها فكذا اكن العارفون ال يعبأون بما صدر منهم وال ينظرون إيله بعني االستعظام بل 
إذا أفضت إىل حنو القرب من سلطان مع القصد الصحيح عىس أن يسلم صاحبها ال هل وال عليه قال بعضهم إذا ُترك العبد إلزالة 

﴾ أن لم يقم دونه مانع ﴿وحىكاملنكر فقامت دونه موانع فإنما ذلك لفساد نيته فلو صحت مع اهلل تعاىل واستأذنته فيها واستعان 
بلغه أن قوما يعبدون شجرة فخرج لقطعها فلقيه إبليس وقال هل أّى ىشء لك وقطعها ارجع لعبادتك فقال البّد منه فقاتله اعبدا 
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فرصعه فقال هل أنت رجل ولكن ارجع وأنا أجعل لك لك يللة دينارين ُتت رأسك وإذا شاء اهلل قطعها أرسل هلا غريك وماذا 
وىف اثلانية لم جيد شيئا فخرج يلقطعها فلقيه  فرجع فلما أصبح وجد دينارين ثم من الغد كذلك عليك إذ لم تعبدها أنت فرىض

وقال هل كما مر فأىب فقاتله فرصعه إبليس فقال كيف رصعتىن اآلن فقال ألنك أوال خرجت هلل واآلن خرجت لدلينارين واهلل 
 ﴾ امللكف مع العلم واتلعمدمرتكبه﴿ ﴾ ما توعد اهلل﴿ ﴾ هوامواحلر﴿املحرمات احتاج بليان ضابطها فقال  املوفق وملا ذكر 

﴾ ىف اآلخرة ملجرد فائدة ما باثلواب﴿ ﴾ أى امتثاالووعد تاركه﴿ ﴾ أى وإن اكن قد يعفو عن بعض مرتكبه وزاد قوهلبالعقاب﴿
ا أو تعزيرا أو وعيدا ثم اتلحريم إما يرتتب ىلع تركه ويعرف ذلك بنّص أو إمجاع ىلع املنع منه بعينه أو من جنسه أو ىلع أن فيه حدّ 

 ملفسدة أو مرضة خفية اكلزنا ومذك املجو ى أو واضحة اكلسم واخلمر كما بينه العالمة ابن حجر ىف رشح األربعني
منها قد تقرر أنه البّد من معرفة الواجبات فالبّد من بيانها وىه كثرية فمنها ما جيب لك يوم ومنها ما جيب ىف السنة مرة و﴿فصل﴾ 

بالرضورة بل هو أحد أراكن ﴾ ىلع لك ملكف كما يأىت املعلوم من ادلين فمن الواجبما جيب ىف العمر مرة وُتت لّك أفراد كثرية ﴿
 ﴾ جمموعمخس صلوات ىف﴿ اإلسالم وأفضلها بعد الشهادتني بل وأفضل سائر العبادات ابلدنية واملايلة والقلبية كما ىف العوارف

 الظهر ولسليمان  الصبح ودلاود  بل اكن آلدم  معة ىف يومها واحدة منها ولم جتمع لغري نبينا ﴾ واجلايلوم والليلة﴿
العشاء ثم أن صلوات مجع صالة أصلها فعلة بفتحات والمها واو قلبت ألفا هذا إن  املغرب ويلونس  العرص ويلعقوب 

ألنها وصلة بني العبد وربه  جود فإن أخذت من الوصلوهما عرقان ينحنيان عند الركوع والس ﴾1/71﴿أخذت من الصلوين 
فوزنها علفة بتأخري الفاء عن الالم وقيىل إنها من الصىل وهو االصطالء ىلع انلار ألنها مفيدة لالستقامة كما أن الصىل مفيد 

ة وىه ما يكشف فيها من الستقامة اخلشبة املعوجة فالعبد املعوج بسبب نفسه األمارة إذا أراد تقويمها عرضها ىلع نار الصال
حجاب سبحات وجهه الكريم الىت لو كشف حجابها أحرقت من أدركته فإذا أصيب املصىل اخلاشع بىشء من تلك انلار املشاهدة 
بقدر اإلماكن زال ما به من إعوجاج نفسه بل يتحقق بذلك معراجه إىل معالم القلب والروح وذلا اكنت تنىه عن الفحشاء واملنكر 

هلما فاملطىل بنار السطوة اإلهلية اكملطىل بانلار املعروفة ومن اصطىل بها وزال إعوجاجه لم يعرض ىلع نار جهنم ثم ىه لغة  إلحراقها
ادلاعء فكأن املصىل يدعو اهلل جبميع جواحه الظاهرة وابلاطنة وإذا داعه كذلك أجابه لوعده بذلك واصطالحا أقوال وأفعال اغبلا 

فدخلت صالة األخرس واملجرى األراكن ىلع قلبه برشطه قال السحيىم وحكمة مرشوعيتها بالتسليم  مفتتحة باتلكبري خمتتمة
إذا تقرر ذلك فاألوىل من  ومناجاته بالقراءة واذلكر وادلاعء واستعمال اجلوارح ىف خدمته  اتلذلل واخلضوع بني يدى اهلل 

ولة وقته سميت بذلك ألنها أول ما ظهرت ىف اإلسالم وذلا قّدمها ﴾ وهو لغة الزوال واصطالحا اسم للصالة املفعالظهراخلمس ﴿
﴾ الىلك وقتها﴾ ال جتب كغريها إال إذا دخل ﴿و﴿ أو لفعلها وقت الظهرية أى شّدة احلر وتسىم األوىل وصالة اهلجرية املصنف 

﴾ يعىن عقب زواهلا أى ميلها الشمسإذا زالت ﴿ لكن وجوبا موسعا إال أن يبىق منه ما يسعها مع مقدماتها وإال فمضيقا وأوهل
هل لو وافقه عن وسط السماء املسىم بلوغها إيله باالستواء باعتبار ما يظهر نلا ال بنفس األمر فإنه يتحقق فيه قبل ذلك فال حكم 

ىل مصري ظل لك إ﴿ اتلحرّم قبل ظهوره نلا ومثلها باىق الصالة ىف نظري ذلك إذ اتلاكيلف ال تربط إال بما للحس دخل فيه ثم يبىق
﴾ ىف اغلب ابلالد وقد ينعدم ىف بعضها كمكة وصنعاء ىف بعض األيام وهو االستواء﴿ ﴾ الشمس املوجود عندىشء مثله غري ظل

يوم واحد أطول أيام السنة كما ىف اإليعاب وقيل أربعة وعرشون يوما قبل أطول األيام وبعده كذلك والظل لغة السرت واصطالحا 
نلفع ابلدن وغريه تدل عليه الشمس ىف ادلنيا أما ىف اآلخرة فال شمس والىفء خاص بما بعد الزوال وهلا  هلل أمر وجودى خيلقه ا

ستة أوقات غري الىلك من حيث التسمية وإال فىه أجزاء هل وترجع خلمسة كما قاهل العالمة الكردى وقت فضيلة أّوهل وجواز إىل 
ضا وحرمة وهو أن يبىق من الوقت ما ال يسعها لكها بأخف ممكن من فعل نفسه أيبقاء قدر ما يسعها لكها وهو وقت االختيار 

ورضورة وهو الوقت اذلى يزول املانع فيه كحيض وجنون وإسالم ويسع قدر تكبرية اتلحرّم وسيأىت بيانه وعذر وهو وقت العرص 
ة ىف أّول الوقت فإذا مىض قدر وقت الفضيلة خرج ملن جيمع قال العالمة الرشقاوى واملعتمد أن االختيار والفضيلة واجلواز مشرتك
﴾ وهو لغة ادلهر واصطالحا العرص﴾ اثلانية ﴿و﴿ وبىق االختيار إىل نصف الوقت تقريبا فيخرج ويبىق اجلواز إىل ما يسعها كما مر
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ا أى مقارنتها الصالة املخصوصة وتسىم الوسطى وىه أفضل الصالة بعد اجلمعة كما يأىت ىف اجلماعة سميت بذلك ملعارصته
﴾ فيدخل بمصري ظل لك ىشء مثله مع بعض زيادة وقت الظهر﴿ ﴾ خروجمن بعد﴿ ﴾ الىلكوقتها﴾ يدخل ﴿و﴿ لغروب الشمس

إىل ﴿ وقت الظهر والزيادة من العرص لكن ال يكاد يعرف وقتها إال بمضيها ويبىق ﴾1/71﴿ىلع ظل االستواء إذ املصري من 
عن وقته املعتاد كرامة وهلا غري الىلك سبعة أوقات كذلك فضيلة أّوهل واختيار إىل ﴾ وإن تأخر الشمس﴿ ﴾ مجيع قرصمغيب

مصري ظل الىشء مثليه غري ظل ظل االستواء وجواز بال كراهة من بعد ذلك إىل اإلصفرار ثم بكراهة إىل ما ال يسعها ثم حرمة 
وهو لغة وقت الغروب واصطالحا الصالة ﴾ غربامل﴾ اثلاثلة ﴿و﴿ ووقت عذر وهو وقت الظهر ملن جيمع ورضورة وهو ما مرّ 

﴾ ويعرف الشمس﴿ ﴾ مجيع قرصمن بعد مغيب﴿ ﴾ الىلكوقتها﴾ يدخل ﴿و﴿ املخصوصة ىف ذلك الوقت وتسىم صالة الشاهد
بزواهلا من رءوس اجلبال وبرؤية الظالم من جهة املرشق خبالف وقت الفجر فيخرج بطلوع بعضها ويبىق ىف القديم املعتمد 

﴾ لألحاديث الصحيحة الشفق﴿ ﴾ مجيعإىل مغيب﴿ ويبىق مغيبه ىف هذه وحنوها بل هو جديد أيضا كما بينه العلماء اعتبار 
﴾ صفة اكشفة األمحر﴿ كغريه ىف ذلك كخرب وقت املغرب ما لم يغب الشفق وهو احلمرة وإطالقه ىلع حنو األبيض جماز فقوهل 

ن درجة من مغيب الشمس فلو تقدم عن ذلك أو تأخر فالعربة بما وقتوه كذا مؤكدة كعرشة اكملة وقدر املؤقتون مغيبه بعرشي
قاهل العالمة الرشقاوى لكن ىف ابلجريىم أن املعتمد اعتبار مغيبه وهلا سبعة أوقات غري الىلك كما مر فضيلة واختيار وجواز أوهل 

﴾ بكرس العني واملد اسم ألّول الظالم شاءالع﴾ الرابعة ﴿و﴿ ثم كراهة ثم حرمة ورضورة وعذر وهو وقت العشاء ملن جيمع
﴾ فيدخل بغروب الشفق وقت املغرب﴿ ﴾ خروجمن بعد﴿ ﴾ الىلكوقتها﴿﴾ يدخل و﴿ سميت به الصالة املخصوصة لفعلها فيه

﴾ وهو املنترش ضوؤه من جهة إىل طلوع الفجر الصادق﴿ ويسن تأخريها إىل مغيب الصفرة وابلياض خروجا من اخلالف ويبىق
فقط معرتضا بنواىح السماء وقبله يطلع الاكذب مستطيال أعاله أضوء من باقيه ثم تعقبه ظلمة ثم يطلع الصادق وبينهما املرشق 

مخس درج وقد يتصل بالصادق والكهما بياض شعاع الشمس عند قربها من األفق الرشىق وهلا سبعة أوقات غري الىلك فضيلة أوهل 
كراهة إىل الفجر الاكذب ثم بها إىل ما ال يسعها ثم حرمة إىل الفجر الصادق وعذر وهو وقت ثم اختيار إىل ثلث الليل ثم جواز بال 

﴾ فيدخل بطلوع وقت العشاء﴿ ﴾ خروجمن بعد﴿ ﴾ الىلكوقتها﴾ يدخل ﴿الصبح و﴾ اخلامس ﴿و﴿ املغرب ملن جيمع ورضورة
إىل األسفار أى فضيلة أوهل ثم اختيار  ﴾ وهلا ستة أوقات غري الىلكالشمس﴿ ﴾ بعض قرصإىل طلوع﴿ الفجر الصادق ويبىق

ثم جواز بال كراهة إىل احلمرة ثم بها إىل أن  صالها ثاىن يوم كذلك بانلىب  اإلضاءة حبيث يمز انلاظر القريب منه ألن جربيل 
 عند الشافىع يبىق من وقتها ما ال يسعها ثم حرمة ورضورة وى نهارية رشاع يللية حقيقة وذلا طلب اجلهر فيها وىه الوسطى 

لكن صحت األحاديث بأنها العرص مذهبه اتباع صحة احلديث فتحصل أن جمموع تلك األوقات سبعة جترى ىف مجيع الصلوات 
واالنتهاء ىف املغرب متحد ىف االبتداء الظهر فليس هلا وقت كراهة وأن وقت االختيار واجلواز إال الصبح فليس هل وقت عذر وإال 

كما ىف الكردى وإن قال ىف اتلحفة إطالقان ويكره تسمية املغرب عشاء والعشاء عتمة وانلوم قبلها  وأن هل ثالث إطالقات
﴾ اخلمسة فتجب هذه الفروض﴿ حنو ضيف وإذا علمت ذلك ﴾1/72﴿واحلديث بعدها إال ىف خري كقراءة ومطالعة وإيناس 

 فالبد من ُتقق دخول وقت لك صالة وإال لم تصح وال اخلمسة﴾ املذكورة من غري تقديم وال تأخريىف أوقاتها ﴿ بمعىن إيقاعها
﴾ ولو ىف املاىض فشمل املرتّد واذلكر وغريه أما الاكفر األصىل فال جتب عليه مسلم﴿ ﴾ شخصىلع لكجتب هذه الفروض إال ﴿

جمع عليها ىف اآلخرة بمعىن أنه ال يطالب بها ىف ادلنيا لعدم صحتها منه وإن عذب ىلع تركها ما لم يسلم كغريها من الفروع امل
﴾ ال جمنون وسكران غري متعّد بلغته ادلعوة ال من لم تبلغه لعدم تكليفهم اعقل﴿ ﴾ ال صىببالغ﴿ تلمكنه من فعلها باإلسالم

ونفساء وإن ﴾ ال حائض طاهر﴿ ومعىن وجوبها ىلع املتعدى بنحو جنون وجوب انعقاد بسبب بمعىن أنه جيب عليه القضاء
 ﴾ ىلع من وجبت عليهفيحرم﴿ تللكيفهما برتكها ىف زمانهما وإذا تقرر أنه البد من ُتقق دخول الوقتاستعجلنا ذلك بدواء 

﴾ إىل ما ال يسعها تأخريها﴾ كذا ﴿و﴿ ﴾ املرشوعوقتها﴿ ﴾ دخول أولىلع﴿ ﴾ أى الصلوات املذكورة ومثلها املنذورةتقديمها﴿
بغري عذر﴾ عنه ﴿ إن سميت أداء بل سيأىت أن تقديمها أو تأخريهامن آخر وقتها بأن يقع بعضها ولو التسليمة األوىل خارجه و
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رشىع كنوم وإنقاذ غريق وجتهز ميت خيف انفجاره وتوقف ذلك عليه من الكبائر خبالف ما إذا اكن لعذر قإنه ال ُيرم بل قد 
إيقاعها أول وقتها فإذا أخرها عنه  جيب اتلأخري كما ىف إنقاذ الغريق وما بعده كما ىف رشح األربعني وعلم مما تقرر أنه ال جيب

﴿فإن طرأ مانع﴾ من موانعها ﴿كحيض﴾ أو جنون أو إغماء واكن طروّه ﴿بعد ما مىض من﴾ أول ﴿وقتها ما﴾ أى زمن ﴿يسعها﴾ 
أى يسع أراكنها فقط بالنسبة ملن يمكنه تقديم الطهر ىلع الوقت كسليم غري متيمم وبعد أن يمىض منه ما يسعها ﴿وطهرها﴾ 

أى قضاء ضالة  ﴾قضاؤها﴿ ﴾ بعد زوال املانعلزمه﴿ وفتحها كمتيممبة ملن ال يمكنه تقديمه ﴿نلحو سلس﴾ بكرس الالم بالنس
﴾ و﴿ ﴾ كأن بلغ أو أفاق أو طهرت أو أسلمأو زال املانعذلك الوقت إلدراكه من وقتها ما يمكنه فعلها فيه فال تسقط بما طرأ ﴿

﴿لزمته﴾ صالة ذلك الوقت ﴾ للتحرم تكبرية﴿ ﴾ ذلك اجلزء قدر زمنقدر﴿ اكن ﴾ ولومن الوقتجزء ﴿ ﴾قد بيقاحلال أنه ﴿
وإن  الصالة بأخف ممكن كركعتني ملسافرفيجب عليه قضاؤها إن لم يمكنه أداؤها يف الوقت برشط بقاء السالمة من املوانع قدر 

تقديمها ىلع زوال ط يف غري الصيب والاكفر إلماكنهما أراد اإلتمام تغليبا لسإجياب اكقتداء قارص بمتم وقدر الطهارة وكذا بايق الرشو
العرص الُتاد وقتهما يف العذر فىف ﴿وكذا﴾ يلزمه ﴿ما﴾ أي الصالة اليت ﴿قبلها إن مجعت معها﴾ اكلظهر مع  مانعهما عند حج
 قبل مثال بلغ ثم جنّ  فلو كذلك وقدر مؤداة وجبتفيجب عليه قضاؤها برشط بقاء السالمة بعد زوال املانع قدرها  الرضورة أوىل

وإن زال اجلنون عن قرب أو أدرك ركعة من العرص مثال واعد املانع بعد ما يسع املغرب فقط وجبت  ما يسع ذلك فال جيب القضاء
العرص لكن إن لم يرشع فيها قبل الغروب وإال نقضت عند حج أو قدر ركعتني من لك  نها صاحبة الوقت وما بيق ال يكىفأل

عرص عنده ولم جتب عند م ر أو ما يسعهما مع الطهارة دون الظهر تعني هلما وسقط الظهر أو قدر ثالث ركعات منهما وجبت ال
 آخر وقت العشاء لم جتب اكملغرب

من لك من  ﴾املمزين ﴾1/73﴿الصيب والصبية  ولّ  ﴿جيب ىلعفيما يلزم أويلاء حنو الصبيان ويف حكم تارك الصالة  ﴾فصل﴿
خر ألنه من األمر باملعروف وذلا خوطبت به األم وال الكفاية فيسقط بفعل أحدهما عن اآل من جهة األم ىلع بوين وإن عال ولواأل

﴾ ولو قضاء بالصالة﴿ي الصيب و الصبية أ ﴾أن يأمرهما﴿والية هلا ثم الويص فالقيم فامللتقط ومثله السيد واملودع واملستعري 
مع األمر من اتلهديد  لرشب قائما وال بدّ وينهاهما عن منهياته ولو مكروها اك مور الرشع الظاهرة ولو سنة كسواكأا من وبغريه

وإنما جيب ذلك ﴿بعد﴾ أى عقب  الصالة من رشوط وأراكن أىو نائبه أحاكمها أبنفسه  ﴾يعلمهما﴿أن ﴾ و﴿لكن بغري رضب 
ويستنىج وحده وال جيب قبلها وإن مزا  تمام ﴿سبع سنني﴾ إن مزا كما فهم من قوهل أوال املمزين حبيث يأكل لك منهما ويرشب

نلدرته قبلها ﴿و﴾ جيب عليه أيضا أن ﴿يرضبهما ىلع تركها﴾ أو ترك ىشء من واجباتها أو املجمع عليه من غريها رضبا غري 
الرضب  مربح فإن لم يفد إال هو تركه ويسن للمؤدب ولو معلم القرآن أن ال يزيد ىلع ثالث وُيرم تبليغه أدىن احلد لكن ال جيب

عليها إال ﴿بعد﴾ أى عقب تمام ﴿عرش سنني﴾ عند حج وعند ابتدائها عند م ر خلرب مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع 
وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش وفرقوا بينهم ىف املضاجع لكن اتلفريق غري واجب وغري الصالة من املجمع عليه ﴿كصوم﴾ 

أمرهما به لسبع ورضبهما عليه لعرش وحكمة ذلك اتلمرين هلما حىت يألفاه بعد الوجوب  إذا ﴿أطاقاه﴾ مثلها فيجبشهر رمضان 
عليهما وجيب أيضا رضب زوجة كبرية ىلع حنو ترك الصالة إن أمن النشوز وكذا صغرية لكن وجوبه ىلع أبويهما فإن عدما 

أى الصىب والصبية ﴿ما جيب عليهما﴾  فالزوج ﴿و﴾ كذا ﴿جيب عليه﴾ أى الوىل ﴿أيضا﴾ مصدر آض بمعىن رجع ﴿تعليمهما﴾
بعد بلوغهما من لك ما يضطر ملعرفته من األمور الرضورية املشرتك فيها اخلاص والعام وإن لم يكفر جاحدها ومنه ما مر أول 

ا يأىت بيانه الكتاب من العقائد ﴿و﴾ كذا تعليمهما ﴿ما ُيرم﴾ عليهما اكجلهل بما مر والزنا واللواط والغيبة وانلميمة وغري ذلك مم
إن شاء اهلل تعاىل ﴿وجيب ىلع والة األمر﴾ بضم أوهل مجع وال أى والة أمر املسلمني ﴿قتل تارك الصالة﴾ املكتوبة حّدا إن تركها 

فاكفر كما مر ويقتل إن لم يسلم كفرا ال حّدا وال ﴿كسال﴾ أى تغافال عنها أو تهاونا بها مع اعتقاد وجوبها أما تاركها جحودا 
و فاقد الطهورين برتكها للخالف ىف وجوبها عليه ومثله لك من يلزمه القضاء وإن لزمته اتفاقا ألن إجياب قضائها شبهة يقتل حن

ىف تركها وإن ضغفت خبالف ما لو قال من تلزمه اجلمعة إمجااع ال أصليها إال ظهرا فإن األصح قتله والقول بأنها فرض كفاية شاذ 
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ال فورا وقيل جتب كما مر ثم ﴿إن لم يتب﴾ رضب عنقه بالسيف إذا خرج وقت اجلمع فيما جتمع ال يعول عليه وتسن استتابته أو
فيقتل بالظهر إذا غربت وباملغرب إذا طلع الفجر وبالصبح إذا طلعت ألن الوقتني قد يتحدان فاكن شبهة دارئة عن القتل وذلا لو 

ر أنه يقتل برتك اجلمعة إذا ضاق الوقت عن أقل ممكن من ذكر عذرا ولو فاسدا كأن قال صليت ولو ظن كذبه لم يقتل وظاه
﴾ فيعطى حكمه ىف اتلجهز والصالة وادلفن ىف مسلم﴿ ﴾ إذا قتل ىف ادلنياوحكمه﴿ اخلطبة والصالة ألن العرص ليس وقتا هلا

وجيب ىلع لك ﴿ اإلمام مقابرنا وال يطمس قربه وىلع ندب االستتابة ال يضمنه من قتله قبلها لكنه يأثم من جهة االفتيات ىلع
﴾ أى الصالة املكتوبة بها﴿ ﴾ يعىن من هل عليه والية من ودل وزوجة ورقيق وغريهمأمر أهله﴿ أبا اكن أو غريه﴾ ملكف مسلم
وتعليمهم أراكنها ﴿ ﴾ عليها بنحو رضب ولو لزوجة كما مرّ قهرهم﴾ إذا أمرهم ولم يمتثلوا وجب عليه ﴿و﴿ مع اتلهديد ﴾1/74﴿

﴾ إن عرف ذلك وإال فيسأل العلماء ويعلمهم أو يأذن هلم ىف اخلروج تللم ما جيب عليهم تعلمه وُيرم عليه التهاورشوطها ومبط
﴾ كذا جيب و﴿ منعهم من اخلروج للتعلم ولو زوجة ومن لم يمتثل أبعده عنه وغضب عليه أشّد مما يغضب عليه لو أتلف ماهل

﴾ سواء معارفه وغريهم ألنه من األمر باملعروف فإن لم يفعل ذلك أثم مغريه﴿ ﴾ املسلمنيلك من قدر عليه منعليه تعليم ﴿
وأثم منهم امللكف وال جيوز ملسلم أن جيالس أو يواىل قاطع الصالة بمعاملة أو غريها وقد أغفل ذلك كثريون فرتاهم خيالطونهم 

ا وإخراجها عن وقتها وال ما ىف فضلها وفضل ويوالكونهم ويستعملونهم ىف حنو اتلجارة وال يبينون هلم ذلك وال ما ورد ىف تركه
وذلك مما يهدم ادلين قال احلبيب أمحد بن سميط فعليك يا أخ أن تبني للك جاهل ذلك وإال فأنت أول من اجلماعة من اثلواب 

أن ابلالء إذا  تسعر بهم انلار كما ورد ىف احلديث إذ لك من عرف شيئا ولم يعلمه غريه داخل فيمن علم ولم يعمل بما علم واعلم
نزل يعم الصالح مع الطالح وقد بلغنا أن قرية عذبها اهلل تعاىل وفيها ثمانية عرش ألفا أعماهلم كأعمال األنبياء غري أنهم ال 

 يغضبون هلل واهلل املوفق
جيل أو وهو أول مقاصد الطهارة وليس من خصوصياتنا بل اخلاص بنا الغرة واتلح ﴾الصالة الوضوء﴿ صحة ﴾﴿فصل ومن رشوط

بالكيفية املخصوصة واألفصح صم أوهل إن أريد به الفعل وفتحه إن أريد به املاء من الوضاءة أى انلظافة سىم بذلك إلزاتله ظلمة 
فروضه ﴾ البد من بيانها فحينئذ ﴿واذلنوب ولكون الصالة مناجاة للرب طلب هلا اتلنظيف ثم أن هل ولو مندوبا فرضا ونواقض ﴿

والسنة واثنان بالسنة  انلية حبديث إنما األعمال أى إنما صحتها بانليات والرتتيب حبديث ابدءوا بما بدأ اهلل  ﴾ أربعة بالكتابستة
به إذ العربة بعموم اللفظ بل قيل إن الرتتيب باآلية ألنه فرق فيها بني املغسوالت باملمسوح والعرب ال تفرق بني املتجانسات إال 

﴾ من الفروض انلية وىه قصد الىشء مقرتنا بفعله اغبلا فال يرد حنو الصوم األول﴿ لفصل اآلىتنلكتة ونواقضه أربعة ستأىت ىف ا
والزاكة وحكمها الوجوب وحملها القلب واتللفظ بها سنة واملقصود بها تميز العبادة وتميز رتب العبادة ككونها فرضا أو نفال 

والقدرة ىلع املنوى وعدم اإلتيان بما ينافيها من حنو ردة وتردد ىف قطعها  املقتىضورشطها اإلسالم واتلميز والعلم باملنوّى وُتقق 
﴾ أو أداء الطهارة أوالطهارة الواجبة والبد أن نية الطهارة للصالة﴿ وكيفيتها حبسب األبواب وجيزئ فيها هنا ولو من حنو سلس

أو غريها من ﴿ تعني هذه انليات بل إما ىه﴾ اك مّر فال يكىف اتللفظ بها من غري استحضارها بقلبه وال تبالقلب﴿ تكون
﴾ كنية فرض الوضوء أو أدائه وكذا الوضوء فقط لكنه خالف األوىل للخالف فيه واستباحة مفتقر إىل وضوء انليات املجزئة

كصالة ومس مصحف ال ما تستحب هل كقراءة القرآن وكذا رفع احلدث أو الطهارة عنه ىف سليم إذ حدث السلس ال يرتفع 
﴾ فمىت قرنت جبزء منه كفت وىف الوجه﴿ ﴾ أول جزء منعند غسل﴿ بيح السلس ما يستبيحه املتيمم وجيب أن تكون انليةويست

اقرتانها بما ال يتم الواجب إال به خالف وما غسل قبلها جتب إاعدة غسله نعم يكىف قرنها بسنة كغسل الكفني برشط أن 
لهما سنن الوضوء وعند غسله فرضه ألنه إذا نوى عندهما فرضه وانغسل غس  ﴾1/75﴿يستحرضها عنده واألوىل أن ينوى عند 

جزء منه كحمرة الشفة عند ذلك فاتت عليه سنتا املضمضة واالستنشاق وفيه الكم ال ُيتمله املقام وجيوز تفريقها ىلع األعضاء 
بنحو سقوطه ىف ماء مع استحضار انلية  ﴾ يعىن انغساهل ولو بفعل غريه أوالوجه مجيعه﴿ ﴾ ظاهراثلاىن غسل﴿و ونية تربّد معها

وكذا يقال ىف باىق األعضاء أما باطنه كباطن العني والفم واألنف وإن ظهر بنحو قطع إذ العربة باألصل وإنما جعل ىف انلجاسة 
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﴾ إىل﴿ ﴾ أى املتوضئمن منابت شعر رأسه﴿ ظاهرا لغلظها فال جيب غسله نعم جيب غسل ما بارشه القطع وحّد الوجه طوال
 ﴾ وتدمن﴾ عرضا ﴿و﴾ بفتح أوهل املعجم وثانيه وهو جممع اللحيني ﴿اذلقن﴿ أسفل اللحيني وهما منبت األسنان السفىل وأسفل

﴾ ظاهره شعرا﴿ ﴾ األخرى وال جيب غسلهما لكن يسن فيجب غسل مجيع ما بني هذه املذكوراتاألذن﴿ ﴾ وتداألذن إىل﴿
من جبهة األغم إذ ال عربة بنباته ىف غري حمله كما ال عربة باحنساره عن حمله وباطنه ومنه الغمم وهو ما ينبت عليه الشعر 

وهو ما ينبت ىلع أجفان العني واحلاجب وهو ما ينبت بأىلع العني والشارب والعذار وهو اكنلاصية واهلدب بضم فسكون أو فتح 
تني عند إطباق الفم وما بارشه القطع من أنف ﴾ ومنه ما يظهر من محرة الشفوبرشا﴿ ينبت ىلع عظم ناتئ قرب األذن والعنفقة

﴾ ما خرج عن حد الوجه لو مّد إىل جهة نزوهل ولو من غري ال باطن﴿إ املجدوع كما علم مما مّر وابلياض اذلى بني العذار واألذن
يجب غسل ﴾ يعىن اذلكر وىه بكرس الالم الشعر انلابت ىلع اذلقن خبالف حلية غريه فحلية الرجل﴿ ذكر عند م ر وباطن

﴾ أى اذلكر وهما الشعر اذلى بني اللحية اعرضيه﴾ باطن ﴿و﴿ ظاهرها وباطنها وإن كثفت نلدرتها ىف املرأة ولالحتياط ىف اخلنىث
﴾ حبيث ال ترى البرشة من خالهلا فإن خفت وجب إذا كثفت﴿ والعذار فيستثىن باطن شعر هذه اثلالثة لكن ال مطلقا بل

غسل سلعة نبتت ىف حّد الوجه وإن خرجت عنه حكمه إن تمز وإال غسل اجلميع وجيب  غسله أيضا ولو خف ابلعض فللك
وجزء من سائر اجلوانب ويستحب ختليل اللحية الكثة كلك ما ال جيب غسل باطنه وكونه بماء جديد وبأصابع ايلمىن ومن أسف 

﴾ بكرس ففتح مع املرفقني﴿ بها أو سامتها﴾ يعىن غسل لك يد أصلية اكنت أو زائدة اتلبست اثلالث غسل ايلدينو﴿ لالتباع
أفصح من عكسه تثنية مرفق كذلك وهو جمتمع عظم الساعد والعضد ولو قطع بعض ما جيب غسله وجب غسل ما بىق فإن أبني 

﴾ من شعر وإن كثف وطال وظفر ما عليهما﴾ مع ﴿و﴿ الساعد وجب غسل رأس العضد أو من فوق املرفق سّن غسل العضد
ل حكمهما ىف ايلد وغريها أنه جيب غسل ما اكن ىف اجلدل منها ال ما جاوزه إىل اللحم إن لم يظهر العضو من وشق وثقب وحاص

اجلانب اآلخر وإال وجب غسل مجيعه حيث ال رضر والشوكة إذا استرتت فواضح أو ظهر رأسها وجب إخراجها إن لم جتاوز اجلدل 
فال جيب غسل ما خرج بعد غسله كما لو قطع شعرا أو ظفرا بعد الطهر  وإال فال ويكىف غسل قرش جرح وإن لم يتألم به وإن

 ﴾ لبرشأو﴿ ﴾ ومنه ابلياض اذلى وراء األذنالرأس﴿ ﴾ يعىن وصول ابللل إما جلميع شعر وبرشالرابع مسح﴿و ظهر منهما
الرأس حبيث ال أى ﴾ ىف حده﴿ ﴾ واحدة أو بعضها لكن برشط أن تكونولو شعرة﴿ ﴾ أو شعره فيكىف مسح جزء منهبعضه﴿

خرقة برأسه  ﴾1/76﴿خترج باملّد عنه جلهة الزنول فما خيرج ال يكىف املسح عليه وإن مسح ىف حده ولو وضع يده املبتلة ىلع 
اخلامس غسل ﴿و وإن لم يقصد الرأس عند حجر ألنه إذا وقع الغسل بفعله ال ُيتاج تلذكر انلية واملسح مثله فوصله ابللل أجزأ 
من لك منهما ومع ما عليهما مما مّر ىف ايلدين وجيب إزالة ما ىف شقوقهما من حنو شمع لم يصل لغور اللحم  ﴾عبنيالرجلني مع الك

﴾ املحاذى لظاهر القدم من اخلف﴿ ﴾ بعض ظاهر أعالأو مسح﴿ وليس غسلهما بمتعني ىلع البس اخلف برشطه بل إما هو
﴾ بأن يكون ىف وضوء ال غسل وإزالة جناسة وىف بعض ظاهر وطهإذا كملت رش﴿ الكعب وغريه لكن ال جيزئ املسح عليه إال

أعال لك من اخلفني ولو ىلع شعره كما استوجهه ىف الفتح قياسا ىلع مسح الرأس وخالفه ابن زياد وأن يكون لبسه بعد طهر اكمل 
أيام ملسافر ىف حاجته عند حط وضوء أو غريه وأن يكون اخلف طاهرا وقويا يمكن تتابع املىش عليه بال نعل ولو ملقعد ثالثة 

وترحال وغريهما مما جرت به العادة ويوما ويللة ملقيم ىف حاجة إقامته وقبل سفره ومانعا نفوذ املاء من غري اخلرز ويزنعه املقيم 
مسحا من نهاية احلدث عند ابن حجر ومن ابتدائه عند م ر إن أراد بعد مىّض أربع وعرشين ساعة واملسافر بعد اثنني وسبعني 

عليه وسن مسح أعاله وأسفله وحرفه وكونه خطوطا وبالكيفية املشهورة ويسن املسح ملن وجد ثقله ىلع نفسه لعدم إلفه ال 
إلتيانه بالغسل األفضل أو يقتدى به أو خاف فوت اجلماعة لو غسل ومثله بقية الرخص وقد جيب إذا توقف عليه إدراك واجب 

ريق أو معه ماء يكفيه لو مسح وال يكفيه لو غسل وال يكلف لبسه لو اكن متوضئا كوقوف بعرفة ووقت مفروضة وإنقاذ غ
﴾ أى كما ذكر ىف تعدادها فيبدأ هكذا﴿ ﴾ إن لم جينب بأن يرتب بني األعضاءالسادس الرتتيب﴿و وأرهقه حدث ومعه ذلك

فع حدث الوجه فقط ويكىف الرتتيب ولو بالوجه فايلدين فالرأس فالرجلني فلو قدم شيئا لم يعتّد به أو غسلت أعضاؤه معا ارت
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تقديرا كأن غطس ىف ماء قليل ناويا وإن لم يمكث زمنا يمكنه الرتتيب احلقيىق فيه ألنه ُيصل ىف حلظات يسرية ال تظهر ىف 
 وجتب املواالة ىف وضوء حنو سلساحلس أما اجلنب فيسقط عنه فلو غسل ما سوى أعضاء الوضوء ثم أحدث جاز أن يقدم ما شاء 

 مىّن واستصحاب حكما ىلع لك متوضئ بأن ال يأىت بما ينافيها
﴿تنبيه﴾ قال ىف العوارف ومن آداب الوضوء حضور القلب فيه فإنه إذا حرض فيه حرض ىف الصالة وإذا سها فيه دخلت الوسوسة 

ماء فقال هل الطبيب ال  الصالة وتندب استدامته إذ هو سالح املؤمن واكن السلف يداومون عليه حىت أن بعضهم اكن ىف عينه
تمس املاء أياما فلم يرض واختار الوضوء ىلع برصه رىض اهلل عنهم أمجعني قال حجة اإلسالم ومن املحافظة ىلع الصالة املحافظة 

املاء  ىلع الطهارة بأن تسبغ الوضوء قبل الصالة وُيصل بأن تأىت جبيمع السنن واألذاكر املروية عند لك وظيفة منها وُتتاط ىف طهارة
احتياطا ال يفتح عليك باب الوسوسة فإن الشيطان بوسواس الطهارة يضيع أوقات أكرث العباد واعلم أن املقصود من طهارة اثلوب 
وهو القرش اخلارج وطهارة ابلدن وهو القرش القريب طهارة القلب وهو اللب ابلاطن إذ طهارته عن جناسة األخالق اذلميمة أّم 

ظاهر أثر ىف إرشاق نور القلب فإذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ابلاطن وجدت ىف القلب صفاء ال جتده الطهارة وىف طهارة ال
قبل ذلك فإن جتد شيئا فاعلم أن ادلرن اذلى ىلع قلبك من كدورات الشهوات اقتىض الكل حس القلب فصار ال ُيس باللطائف 

ثالثة أقسام وضوء العوام وهو غسل  ﴾1/77﴿حققني الوضوء ىلع فاشتغل جبالئه فإنه أوجب عليك مما أنت فيه قال بعض امل
 األعضاء ووضوء اخلواص وهو غسل القلب من ذمائم ابلاطن وخواص اخلواص وهو طهارة الرس والروح عن خطرات الغري

اآلتية وإنما أخر ﴾ من األسباب األربعة ينقض الوضوء﴾ هو لك ما ﴿و﴿ ىف بيان احلدث واملراد عند اإلطالق األصغر اغبلا ﴿فصل﴾
كجمع هذا الفصل عما قبله يلعرف أّوال ما يبطل بهذه األسباب وقّدمه آخرون يلعرف أّوال ما يتوضأ منه األول من  املصنف 
وىف نسخة خبط ﴾ غري املىن﴿ ﴾ القبل وادلبر إذا اكن اخلارجالسبيلني﴿ ﴾ ىّح واضح من أحدمن﴿ ﴾ يقيناما خرج﴿ األربعة

ى مىن الشخص نفسه وحده أول مرة أما هو فال ينقض ألنه أوجب الغسل خبصوص كونه منيا فال يوجب الوضوء املؤلف إال املىن أ
 بعموم كونه خارجا خبالف خروج مىن غريه منه فإنه ينقض ولو رأى ىلع ذكره بلال واحتمل طروّه من خارج لم ينتقض وضوؤه

﴾ أى حلقة دبره﴿ ﴾ مس جزء منأو﴿ اضح ومنه القلفة املتصلة﴾ الوقبل األدىمواضح أو مشلك جزءا من ﴿ ﴾مس﴾ اثلاىن ﴿و﴿
اآلدىم سواء اكن حيا أو ميتا صغريا أو كبريا ذكرا أو غريه من نفسه أو غريه ولو أشل أو زائدا اعمال أو ىلع سنن األصىل أو مشتبها 

﴾ من ايلد ببطن الكف﴿ ما بنقض املس إذا اكنبه وانلاقض من ادلبر ملتىق املنفذ ومن قبل املرأة ملتىق شفريها ىلع املنفذ فقط وإن
﴾ خبالف ما لو مسه برؤوس األصابع بال حائل﴿ األصلية ولو شالء خلرب فيه وألنه مطنة اتلذلذ وهو الراحة وبطون األصابع واكن

ثلالث ﴾ او﴿ أو حروفها وحرف الكف أو حبائل كخرقة أو مس دبر أو قبل غري آدىم أو أحد قبىل مشلك فال ينتقض الوضوء
مع ﴿ ﴾ وعكسه إذا اكن ذلك فيهااألجنبية﴿ ﴾ األنىثبرشة﴿ ﴾ اذلكر يقينا ولو صبيا وممسوحا وعنينا ومكرها شيئا منملس﴿
﴾ للك من الالمس وامللموس يبلغ به حدا يشتىه عند ذوى الطباع السليمة ولو جنيا عند م ر ومع عدم احلائل وإن رّق كرب

حلم األسنان واللسان وكذا باطن عني ولك عظم ظهر عند م ر وباطن أنف كما ىف الرشقاوى  والبرشة ظاهر اجلدل وأحلق بها حنو
﴾ يقينا أى الغلبة عليه زوال العقل﴾ الرابع ﴿و﴿ وإذا حصل اللمس برشطه انتقض وضوء الالمس وامللموس الىح خبالف امليت

﴾ من مقرّه كأرض وظهر دابة قاعد ممكن مقعدته﴿ ئ﴾ متوضال نوم﴿إ جبنون أو حنو رصع أو سكر أو إغماء ولو ممكنا أو بنوم
ولو سائرة وحمتبيا وىف الصالة لألمن من خروج ىشء منه وال نقض بالشك ىف أنه هل نام أو نعس أو متمكنا أو ال أو هل زالت 

 إحدى أيليه قبل ايلقظة أو بعدها
عند خوف اتلضمخ بانلجاسة أو علمه أنه ال ﴾ جيب االستنجاءىف االستنجاء ورشوطه ﴿و﴾ هو باحلجر من خصائصنا ﴿﴿فصل﴾ 

من ﴿ موسع وآخره مضيق كبقية الرشوط كما مرّ جيد املاء وقت الصالة وعند إرادة حنو الصالة أو دخول وقته فوجوبه أول الوقت 
وام ما ال ﴾ ولو نادرا كدم ولو حنو حيض وقليله يعىف عنه بعد احلجر إذ يغتفر ىف ادلالسبيلنيأحد خارج من ﴿ ﴾ ملوّثلك رطب

﴾ من لك طاهر أما هو فال جيب االستنجاء منه نعم يسن من املىن خروجا املىن﴿ ﴾ حنوغري﴿ يغتفر ىف االبتداء إذا اكن ذلك الرطب
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﴾ ىلع األصل ولو من زمزم لكنه يكره منها فيغسل باملاء﴿ من اخلالف ثم أن الواجب ىلع املستنىج إما أن يغسل حمل االستنجاء
قبل االستنجاء لم يظهر للنجاسة  ﴾1/78﴿﴾ ويكىف غلبة الظن ىف ذلك وإذا بلت ايلد املحل﴿ ﴾ ذلكن يطهرإىل أ﴿ حمله به

﴾ أى املحل باحلجر ويكره من احلرم مع وجود غريه وال جيب االستنجاء من الريح نعم إن اكن يمسحه﴿ ﴾ أنهأو﴿ فيها راحئة
كثقبة لم تعط حكم الفرج تعني املاء اكلقلفة من اذلكر ومدخل  املحل رطبا ندب كمن غري امللوث فإن خرج من غري السبيلني

اذلكر من األنىث إذا وصلهما ابلول واألفضل اجلمع بني احلجر واملاء فإن أراد االقتصار فاملاء أفضل وال يكىف االقتصار ىلع املسح 
﴾ بها وإال أو﴿ ل اإلنقاء بما دونها﴾ ولو حبجر واحد وإن لم تكن بأطرافه إن حصثالث مسحات﴿ باحلجر إال برشط أن يكون

 ﴾ حبيث ال يبىق فيه ما تمكن إزاتله باحلجراملحل﴿ ﴾ بفتح أوهلإىل أن ينىق﴿ منها بأن يزيد عليها﴾ أكرث﴿ فالبد من أن يكون
فة من أنه ال ﴾ اذلى ال يزيله إال املاء أو صغر اخلزف وال فرق بني مسح اذلكر صعودا أو نزوال وما ىف اتلحاألثر﴿ ﴾ فيهوإن بىق﴿

﴾ غريه من لك ما هو بمعناه ولو بقالع﴿ يكىف الصعود صعفوه ويندب اإليتار إن حصل اإلنقاء بشفع وال يتعني احلجر بل إما به أو
كقصب أو لزوجته أى تمططه وتمدده كما ىف القاموس قال ىف اإليعاب حريرا لرجل ونقدا لم يطبع أو يهيأ هل ال بغري القالع ملالسته 

﴾ ال جنس وال طاهر﴿ طب أو تناثر أجزائه بأن يلصق منه ىشء باملحل كفحم رخو وتراب تناثر وأن يكون بنحو حجركجدل ر
﴾ ال رطب وال عليه رطوبة ولو خرقة ولو بوجيهها إن لم تصل جامد﴿ متنجس وإنما طهر ادلباغ انلجس جدل امليتة ألنه إحالة

أما بمحرتم فال جيزئ ويعىص به من حيث ذاته وإن اكن يعىص أيضا بغريه من  ﴾غري حمرتم﴿ الرطوبة لوجهها اآلخر كما ىف الفتح
لك ما ال جيزئ من حيث كونه عبادة فاسدة كما قاهل سم واملحرتم ككتب علم رشىع وآتله اكملنطق املعهود اآلن قال ىف اإلمداد بل 

زمنهما وهو املخلوط بقوانني الفلسفة املنابذة للرشع هو من أعالها وإفتاء انلووى اكبن الصالح جبوازه به حممول ىلع ما اكن ىف 
إن وقعت شبهة ال ختلص إال به وأطال ىف اإليعاب ىف ذلك وكمطعوم نلا خبالف املوجود اآلن فإنه حمرتم بل فرض كفاية بل عني 

ره بنحو قرش رمان وجوز فقط أو مع ابلهائم ولو ىلع السواء أو للجن غري املاء كعظم وإن أحرق وصار فحما كما ىف العباب ويك
﴾ عنه إىل غريه بأن ال جياوز من غري انتقال﴿ إن اكن بله ىف باطنه وأن يكون اخلارج ىف حمله اذلى استقّر فيه عند خروجه

صفحته ىف الغائط وىه ما ينضم عند القيام وحشفته ىف ابلول وأن ال يدخل مدخل اذلكر وإال تعني املاء وجيزئ املسح ىف ادلبر 
﴾ للخارج لكه أو بعضه وأن ال خيتلط به غري جنسه وغري عرق ولو فافاجلقبل ﴾ أن يكون املسح ﴿و﴿ عليه شعر وإن اكن

طاهرا وإال ولو بعد استجماره تعني املاء سواء اكن رطبا كماء أم جافا وسواء اكن جنسا كروث أو طاهرا كرتاب عند حج ولو استنىج 
قال ىف برشى الكريم كأن اء الختالطه بأجنىب نعم ال يرض ماء الطهر بعد االستجمار بماء ثم بال مع بقاء رطوبة املاء تعني امل

استنىج ىف دبره حبجر ثم ىف قبله بماء فوصل دبره ويسن استيعاب املحل بكل من اثلالث واالستنجاء باليسار واالعتماد ىلع 
ملاء وتقديم االستنجاء ىلع الوضوء ودلك يده باألرض ونضح األصبع الوسطى ىف ادلبر إن استنىج بماء وتقديم القبل ىف االستنجاء با

 فرجه وإزاره من داخله وقول امهلل طهر قلىب من انلفاق وحصن فرىج من الفواحش
سيالن املاء ىلع الىشء مطلقا ورشاع  ﴾1/79﴿﴾ وهو لغة من رشوط الصالة﴾ كونه ﴿وىف الغسل وموجباته وفروضه ﴿﴿فصل﴾ 

 ﴾ أى الطهارة وذكره باعتبار قوهلالطهارة من احلدث األكرب وهو﴿ ية خمصوصة تشرتط لصحة الصالةسيالنه ىلع مجيع ابلدن بن
خروج ﴿ ﴾ أى أحدها األولواذلى يوجبه مخسة أشياء﴿ ﴾ بفتح املعجمعة أفصح من ضمها إذا قام بالشخص ما يوجبهالغسل﴿
ن فرج اثليب عند قعودها ىلع قدميها واملراد مىن الشخص ﴾ بشد ايلاء وقد ختفف إىل ظاهر احلشفة وفرج ابلكر وما يظهر ماملىن

ويعرف نفسه ولو ظنا كأن خرج منها مىن الرجل بعد الغسل من مجاع قضت شهوتها به إذ يغلب ىلع الظن حينئذ اختالطه بمنيها 
 لك هذه الصفات فليس بمىناملىن بتدفق أو تذلذ أو ريح طلع خنل أو عجني بّر إن اكن رطبا أو بياض بيض إن اكن جافا فإن فقدت 

﴾ وهو إيالج احلشفة أو قدرها من فاقدها ىف فرج ولو دبرا ومن بهيمة وميتة وال غسل عليهما ولو من صغري اجلماع﴾ اثلاىن ﴿و﴿
لم يزنل ومن رأى منيا ىف ثوبه ولو بظاهره عند حج أو ىف فراشه وال ينام فيه غريه ممن يمكن إنزاهل وجب عليه الغسل لعدم 

﴾ وهو ادلم اخلارج من رحم املرأة احليض﴾ اثلالث ﴿و﴿ ال كونه من غريه وإاعدة لك فرض صالة ال ُيتمل حدوثه بعدهاحتم
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﴾ وهو انلفاس﴾ الرابع ﴿و﴿ وإماكنه من بعد تسع سنني تقريبا وأقله يوم ويللة وأكرثه مخسة عرش وهو أقّل الطهر بني احليضتني
 وأكرثه ستون يوما واغبله أربعون واملراد أن انقطاعهما مع إرادة حنو الصالة هو املوجب وأقله حلظةادلم اخلارج بعد خروج الودل 

﴾ ولو لعلقة أو مضغة أخربت القوابل بأنها أصل آدىم ولو بال بلل ألن ذلك مىن منعقد قال الرشقاوى الوالدة﴾ اخلامس ﴿و﴿
وجوب الغسل خبروج بعض الودل وليس كذلك لكن ىف واألوىل اتلعليل بأنه مظنة خروج انلفاس ألن اتلعليل األول يقتىض 

وفروض ﴿ الفتح أنه كذلك خالفا ملن قال املالحظ هنا اسم الوالدة وهو منتف إذ ال ديلل عليه وبعضهم عّد املوت من املوجبات
و الصالة أو حكمها إن أريد ﴾ اجلنابة ذاتها إن أريد بها األمر االعتبارى أو املنع من حننية رفع﴿ ﴾ األول انلية وىه إماالغسل اثنان
﴾ اكستباحة مفتقر إىل الغسل أو الطهارة وحنوها﴿ ﴾ أو احلدث أو فرض الغسل أو أداء الغسلاحلدث األكرب﴿ سببها أو رفع

للصالة ال الغسل أو الطهارة فقط ألنه قد يكون اعدة ولو نوت رفع حدث احليض ارتفع حدث انلفاس وعكسه ولو عمدا ما لم 
﴾ وهو ما ظهر من حنو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ تعميم مجيع ابلدن برشا﴿﴾ اثلاىن و﴿ الرشىع عند حج تقصد املعىن

﴾ نلدرة اجلنابة وجيب قرن انلية بأّول وإن كثف﴿ ﴾ ظاهره وباطنهوشعرا﴿ وأنف جدع وشقوق ال غور هلا ال باطن حنو فم وأنف
ته ولو قرنت بسنة اكلسواك فكما مّر ىف الوضوء وسنن الغسل كثرية منها مغسول يلعتّد به فلو نوى بعد غسل جزء وجبت إاعد

االستقبال والقيام والتسمية مقرونة بانلية وغسل الكفني والوضوء وينوى به سنة الغسل إن جتردت جنابته عن األصغر وإال نوى 
عن الغسل خروجا من خالف القائل بأن به رفعه كما ىف املنهج القويم وىف برشى الكريم ينوى رفعه وإن جتردت عنه وأخره 

خروج املىن ينقض وينبىغ ملن يغتسل من حنو إبريق قرن انلية بغسل حمل االستنجاء إذ قد يغفل عنه فال يتم طهره وإن ذكره 
احتاج للف حنو خرقة ىلع يده أو ملسه فينتقض وضوؤه واألوىل نية رفع احلدث عن حمله فقط ليسلم من حنو ذلك ومنها رفع 

خطا إن اغتسل بفالة ولم  ﴾1/81﴿قبل الغسل وخط ألذى الطاهر كمىن وانلجس احلكىم والعيىن إذا اكن أثرا جمردا وإال وجب ا
جيد ما يسترت به فإن اغتسل اعريا سن هل أن يقول بسم اهلل اذلى ال هلإ إال هو ألنه سرت عن أعني اجلن ودخول املاء بمزئر وتعهد 

ثم ىف الشعر ولو حمرما عند حج لكن ليل الشعر ثالثا بيده مبلولة فيدخل أصابعه العرش ىف ماء املعاطف كإبط وطبق بطن وخت
وكون لك حىت اذلكر ثالثا وادللك لك مّرة واستصحاب برفق وإفاضة املاء ىلع رأسه ثم شقه األيمن املقبل ثم املدبر ثم األيرس كذلك 

ليه ىف املعتدل أما غريه فينقص ويزيد حبسب حاهل وأن تتبع املرأة غري معتدة انلية بالقلب وأن ال ينقص املاء عن صاع وال يزيد ع
الوفاة واملحرمة أثر ادلم بنحو مسك واذلكر املأثور وترك االستعانة بأنواعها ويكره اإلرساف ىف الصب والغسل والوضوء ىف ماء 

واألكل والرشب وانلوم واجلماع قبل غسل الفرج أو راكد لم يستبحر والزيادة ىلع اثلالث املحققة وترك املضمضة واالستنشاق 
 الوضوء وُيرم مجاع من تنجس ذكره غري السلس كما ىف برشى الكريم

عن احلدث ﴾ رشوط الطهارةواتلميز ومعرفة الكيفية رشوط للنية ﴿ الوضوء والغسل وبعضها وهو اإلسالمىف رشوط ﴿فصل﴾ 
دة والاكفر وغري املمز ليسا من أهلها نعم غسل اكفرة تلحّل من حيضها حلليلها ألنهما عبا ﴾اإلسالم واتلميز﴿ األصغر واألكرب

﴾ من وصول املاء إىل﴿ ﴾ اذلى يمنعوعدم املانعاملسلم فقط حىت لو أسلمت وجبت إاعدته وغسل غري ممز لطواف صحيحان ﴿
ت أظفار من غري عرق وغبار ىلع ابلدن لم ﴾ أو املمسوح كدهن جامد ال مائع وإن لم يثبت عليه املاء وكوسخ ُتاملغسول﴿ العضو

يرض كجزء منه وال يرض خضاب وإن سرت لون البرشة وىف عّد هذا رشطا مساحمة إذ هو من مجلة الركن اذلى هو غسل مجيع 
 ﴾ ولو اكن سلب اسمهبأن ال يسلب اسمه﴿ ﴾ وهو لك ما يسىم ماءوأن يكون املاء مطهرا﴿ ﴾ للماء ىلع العضووالسيالن﴿ العضو

فإن سلب اسمه بمخالطة حنو ذلك ﴾ أى عن ذلك الطاهر كاكفور رخو وقطران خيتلط به يستغىن املاء عنه﴿ ﴾ هلبمخالطة طاهر﴿
ال ولو اكن كثريا بأن بلغ قلتني تقريبا فال تصح الطهارة به أما تغريه بما ال يستغىن عنه كما ىف مقرّه وممرّه أو تغريا ال يسلب اسمه ف

﴾ فإن لم يتغري به تغريا يسريا﴿ ﴾ لم يغريه إالولو﴿ أو رُيه﴾ وصل إيله ولو غري خمالط كعمه أو لونه بنجسوأن ال يتغري ﴿ يرض
﴾ وهما مخسمائة رطل دون القلتني﴿ ﴾ قليال وهو ماوإن اكن املاء﴿ إال بعد مدة رجع ألهل اخلربة إن علموا وإال فاألصل الطهارة

 وباملىك كما قاهل سيدى ىلع الوناىئ أربعمائة رطل وستة أرطال وباملرصى أربعمائة بابلغدادى تقريبا فال يرض نقص رطل أو رطلني
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أن ال يالقيه ﴿ـ ﴾ فيه ىلع ما مر رشطان وهما أن ال يكون متنجسا وال مستعمال ـبزيد﴿ وستة وأربعون وثالثة أسباع رطل
﴾ ولو حدث غري ممز ىف رفع حدث﴿ القلة﴾ وهو بصفة استعمل﴿ ﴾ يكون قدال﴾ أن ﴿و﴿ ﴾ ولو لم يتغريجنس غري معفو عنه
﴾ ولو معفوّا عنه إذ إزاتله واجبة أصالة وإن لم يأثم برتكها كما أن ماء الوضوء إزالة جنس﴿ ﴾ قد استعمل ىفأو﴿ إذا أريد به الطواف

ائم احلدث أو غريها للنفل مستعمل ألنه البد لصحته منه وإن لم يأثم برتكه أو ىف غسل ال رفع فيه لكنه اشرتط للعبادة كطهر د
كغسل ميت واكفرة تلحّل حلليل مسلم وحنو جمنونة تلحّل حلليلها فإنه إذا استعمل ىف ىشء من ذلك أو القاه جنس غري معفّو عنه 

وبىق من رشوط الطهارة إزالة جناسة عينية كما مّر أما احلكمية فيكىف هلا  مطلقا فال يرفع حدثا وال يزيل جنسا ﴾1/81﴿لم يسم 
دث غسلة واحدة وعدم الصارف ويعرب عنه بدوام انلية حكما فلو قطعها أثناء وضوئه احتاج ىف باىق األعضاء نلية جديدة وللح

وعدم تعليقها فلو قال نويت الوضوء إن شاء اهلل لم يصح إال إن نوى اتلربك ودلائم احلدث دخول الوقت يقينا أو ظنا وتقديم 
﴾ بتلك الرشوط كأن فقده حسا ومنه راكب حبر خاف من االستقاء منه الغرق فيتيمم وال ءومن لم جيد مااالستنجاء واملواالة ﴿

﴾ أى خياف من استعماهل ىلع اكن يرضه املاء﴿ ﴾ رشاعأو﴿ إاعدة عليه كما ىف اتلحفة إذ الفقد احلىس أن يتعذر استعماهل حسا
﴾ حمدثا اكن أو جنبا تيمم﴿ أو حنول أو استحشافنفسه أو عضوه أو طول مرضه أو حدوث شني فاحش ىف عضو ظاهر كتغري لون 

﴾ تيقن الفقد لو خبرب عدل عند م بعد﴿ إذا استجمع رشوط اتليمم وأراكنه أما الرشوط فىه أن يكون بالنسبة ملن يتيمم لفقد املاء
فيه وجب عليه طلبه ىف  ر وإن اكن الفقد بفعله كأن أتلف املاء ال إن باعه ىف الوقت لعدم صحة ابليع فإن توهمه أو ظنه أو شك
﴾ للصالة دخول الوقتالوقت للك تيمم ولو بنائبه اثلقة أو من وقع ىف القلب صدقه بأن يفتش مزنهل ورفقته وأن يكون بعد ﴿

﴾ غري املعفّو عنها إن اكن ببدنه زوال انلجاسة﴾ أن يكون بعد ﴿و﴿ الىت يريد فعلها ولو ظنا ألنه طهارة رضورة وال رضورة قبله
معرفة ﴾ أن يكون بعد ﴿وألنه إباحة وال إباحة مع املانع ﴿ن فلو تيمم قبله لم يصح سواء جناسة حمل انلجو وغريه إن أمك
﴾ ىلع أّى لو اكن برتاب﴿ فلو تيمم قبله لم يصح عند حج قال وفارق سرت العورة بأنه أخف وأن يكون﴾ باجتهاد أو غريه القبلة

طا بىق اسمه ولو خلط بنحو خّل جف وتغريت أوصافه به ويشرتط ىف الرتاب أن ال اكدلر والسبخ وغريهما ولو حمرقا أو خملو
﴾ من املخالط وإن قّل وأن يكون طهورا بأن ال يكون متنجسا بنحو بول وإن جف أو خالص﴿ خيالطه غريه فال جيزئ غري تراب

تناثر منه بعد مسحه به أو خبث بأن  جنس عني كرتاب مقربة نبشت ولو مستعمال ىف حدث كأن بىق بالوجه مثال بعد مسحه أو
﴾ إذ ال يزول عنه وصف االستعمال وأن طهور﴿ استعمل ىف سابعة مغلظ أو فيما قبلها وطهر فهو وإن اكن طاهرا ىف الصورتني غري

 خشن حبيث ال يلصق بالعضو ألن الرمل من جنس الرتاب ال احلجر﴾ ولو اكن مما يتداوى به فيجزئ غبار رمل هل غبار﴿ يكون
خبالف حجر مسحوق وإن صار هل غبار وما يلصق من الرتاب بالعضو نلداوة أو نعومة نعم رطوبة العضو الرضورية كمن بىل 

﴾ السابق ىف الوضوء ولو بنحو خرقة ومنه ظاهر الوجه﴿ ﴾ مجيعىف﴿ بدمع العني أو بعرق يصح تيممه وأما األراكن فىه أن يكون
﴾ بمرفقيهما اكلوضوء ايلدين﴾ ىف لك من ﴿و﴿ شعر وإن خف واملقبل من أنفه ىلع شفتهاللحية املسرتسل وال جيب مسح باطن ال

أيضا كما أفادته أل والرتتيب بني الوجه وايلدين ىف املسح ال انلقل فلو رضب بيديه ونقل ليساره قبل يمينه ومسح بايلمىن وجهه ثم 
﴾ برضبتني﴿ لخالف القوى ىف وجوبه فعلم أن معىن قوهلم﴾ أيضا ىف انلقل ليرتبهما﴿ باليسار يمينه جاز لكن يندب هل أنه

﴾ مفتقر إيله كمس مصحف وصالة ويزنل ىلع أدىن املراتب وال يكىف نية اتليمم إال ىف حنو بنية استباحة﴿ بنقلتني وأن يكون
لصالة استباح ما عدا غسل اجلمعة وال فرض اتليمم إال إن نوى الفرض ابلدىل واستباح إذا نوى كذلك ما عدا الصالة فإن زاد ل

أو قضاء وما شاء  ﴾1/82﴿﴾ استباح به فرضا عينيا ولو نذرا أو غري صالة كطواف أداء فرض الصالة﴿ الفرض فإن نوى استباحة
من غريه ولو فرض كفاية غري خطبة مجعة إذ هلا حكم العيىن أما حنو صالة اجلنازة وإن تعينت عليه فيستبيحه مع العيىن اكنلفل 

﴾ استدامتها إىل و﴿ ﴾ للرتاب أى ُتويله من أرض أو هواء إىل العضو املمسوح ألنه أول األراكنمع انلقل﴿ تكون انلية والبّد أن
 ﴾ فلو عزبت قبله بطلت وإن استحرضها عنده عند حج ألنه املقصود وانلقل وسيلةالوجه﴿ ﴾ جزء من أّى حمل منمسح أول﴿

حرم عليه ﴿ بىشء مما مر صار حمدثا ويسىم حدثه أصغر﴾ من انتقض وضوؤه﴾ األكرب ﴿و﴿ فيما ُيرم باحلدث األصغر ﴿فصل﴾
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﴾ بابليت بسائر والطواف﴿ ﴾ ولو نفال وصالة جنازة نعم دائم احلدث وفاقد الطهورين ال ُترم عليهما بل جتب برشطهاالصالة
 اد به ما كتب دلراسة قرآن ولو حنو خرقة﴾ بتثليث ميمه واملرومحل املصحف﴿ أنواعه ألنه بمزنلة الصالة إال أنه ُيّل فيه الالكم

أو ضياعه وعجز املاس عن الطهارة أو ﴾ أى املصحف وورقه وحواشيه لغري رضورة أما هلا كخوف تنجسه مسه﴾ كذا ﴿و﴿
استيداعه مسلما فال ُيرم ومثله جدره املتصل به وكذا املنفصل اذلى لم تنقطع نسبته إيله عند م ر وصندوقه ومنه بيت الربعة 

عالقته املعدات هل وحده وإال اكخلزائن حرم مس املحاذى هل وال ُيرم محل أو مس ما ذكر إذا لم يكن فيها وكذا مس أو محل و
 الكر ى واخلشب احلامل بليت األجزاء ىلع ما نقل عن سم وىف حاشيته ىلع رشح املنهج وال فرق ىف ذلك بني الكبري والصغري

﴾ واتلعلم فيه ووسيلتهما لدلراسة﴿ ﴾ املمز محله ومسهللصىب﴿ نلحو اتلعلم فيه فيحل﴾ إذا اكن الصغري محله أو مسه إال﴿
ولو جنبا وحافظا ملشقة دوام طهره خبالف غري املمز أو ممز لغري ما ذكر فيحرم تمكينه منه كحمله للمكتب وال يمنع من ذلك 

املحدث حدثا أكرب فهو إما جنب بغري حيض ونفاس أو  ﴾ أماو﴿ وليس لقّن صغري محله لسيده الصغري إىل املكتب كما قاهل سم
﴾ ولو حرفا منه بقصد قراءة القرآن﴾ يزيد بأنه ُيرم عليه أيضا ﴿و﴿ ﴾ املذكوراتهذه﴿ ﴾ بعريهماىلع اجلنببهما فيحرم ﴿

ما ملكفا ولم يكن ﴾ بأنه ُيرم عليه أيضا إذا اكن مسلو﴿ القراءة وحدها أو مع غريها فإن قصد حنو اذلكر فقط أو أطلق لم ُيرم
﴾ أى فيه وىف رحبته وهوائه وجناح جبداره ولو ىف هواء الشارع وشجرة أصلها فيه ومثل املكث الرتّدد فيه ومنه مكث مسجدنبيا ﴿

دخول مسجد ال باب هل ثان أو بقصد الرجوع ملا دخل منه ال إن عّن هل ذلك نعم إن عذر كأن أغلق عليه أو خاف من اخلروج 
ب اتليمم إن لم يمكنه الغسل فيه برتاب لم يدخل ىف وقفه أما الاكفر وغري امللكف وانلىب فال ُيرم عليهم املكث جاز املكث ووج

﴾ الصوم﴾ تزيد بأنه ُيرم عليه ﴿و﴿ ﴾ املذكورات الىت حرمت ىلع اجلنب واملحدثىلع احلائض وانلفساء هذه﴾ ُيرم ﴿و﴿ مطلقا
﴾ بأنه ال ُيرم و﴿ ﴾ لدلم أما بعده ولو قبل الغسل فيحالنقبل انقطاع﴿ لك منهما وقع والطالق لزوجة موطوءة ولو ىف ادلبر إذا اكن

﴾ بوطء مطلقا أو بغريه بال حائل ولو بعد الزوج والسيد من االستمتاع بما بني رستها وركبتها﴿ ﴾ حنوتمكنيىلع احلليلة ﴿
إن خاف تلويثه وإال كره قال م ر لغري حاجة وسيأىت أن ﴾ أو اتليمم وبأنه ُيرم عليه املرور باملسجد قبل الغسل﴿ االنقطاع لكن

الطالق والوطء ىف تلك املدة من الكبائر ويسن ملن وطئ أول ادلم كلك من ارتكب كبرية اتلصدق بدينار أو قدره ولو ىلع فقري 
 ومىلع احلائض وانلفساء قضاء الص ﴾1/83﴿وجيب واحد وبنصفه أو قدره إن وطئ آخره كلك من ارتكب صغرية 

﴾ الغري املعفّو الطهارة عن انلجاسة﴿ ﴾ جتبالصالة﴿ ﴾ صحةمن رشوطكون إزاتلها ﴿﴾ وىف انلجاسة وأحاكمها ﴿﴿فصل﴾ 
﴾ ومنه داخل الفم واألنف والعني وإن لم ابلدن﴿ ﴾ مجيعىف﴿ اتللطخ بها أو إرادة الصالة إذ من رشطها الطهارةعنها عند خوف 

﴾ اذلى يالىق بدنه أو حمموهل ىف املاكن﴾ ىف ﴿و﴿ ﴾ يعىن امللبوساثلوب﴾ ىف مجيع ﴿وجيب غسله ىف اجلنابة لغلظ انلجاسة ﴿
﴾ أى للمصىل وال ترض حماذاة انلجاسة لىشء مما ذكر بال إصابة هلا ىف ركوع أو غريه وإن ُترك حبركته املحمول هل﴾ ىف ﴿و﴿ صالته

﴾ ىف أثناء أو حمموهل﴿ ﴾ أى املصىلأو الىق ثيابه﴿ ه﴾ غري معفّو عنجنس﴿ ﴾ أى بدن املصىلفإن القاه﴿ كبساط بطرفه جناسة
﴾ كأن وقع ىف ردائه فألىق الرداء أو نفضه إال أن يلقيه حاال﴿ ﴾ أو ىف أّوهلا لم تنعقدبطلت صالته﴿ إن لم يتحرك حبركتهالصالة و

يكون معفوا عنه كدم أو ﴿ إن اكن يابسا بغري حنو كمه حاال خبالف رطب أو يابس لم يلقه حاال أو نفضه بمحموهل ككمه
﴾ وقيحه وصديده ومائه املتغري رُيه أما غري املتغري فطاهر ودم برغوث وقمل وبعوض وبّق واستحاضة وفصد وحجامة جرحه

وروث وبول ذباب وخفاش وسلس بول فإنه يعىف عن قليل هذه املذكورات وكثريها الرطب وايلابس ىف ابلدن واثلوب وكذا املاكن 
وبول اخلفاش واذلباب وإن تفاحش وانترش بنحو عرق وجاوز ابلدن إىل اثلوب لعموم ابللوى لكن برشط  ىف دم الربغوث وروث

فيه عند خروجه عدم خمالطته قليال اكن أو كثريا أجنبيا لكن ىف اتلحفة أن حمله ىف الكثري وعدم جماوزة الكثري حمله املستقّر 
 للبدن حكمه وعدم حصوهل بفعله قصدا نعم إن محل حنو ثوب فيه ما ذكر الىقوإن لم يستقر دم حنو رأسه إال بقدمه وللثوب امل

لغري حاجة أو رضورة وصىل فيه عىف عن قليله فإن لبسه ولو نلحو جتمل عىف حىت عن كثريه ثم القليل هو ما يعرس االحرتاز 
ر ورشب وتنظف وتربد ومأكول عنه وخيتلف باختالف الوقت واملحل وخرج باألجنىب وهو ما ال ُيتاج ملماسته حنو ماء طه
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ومرشوب حال تعاطيه وبلل رأسه عند حلقه وسائر ما ُيتاج إيله فال ترض خمالطته املعفّو عنه وىف اتلحفة عن املجموع ال يرض 
وال اختالط ادلم بالريق ولو قصدا وعن املتوىل ال يرض اختالط املعفّو عنه برطوبة ابلدن بل تسامح بعضهم ىف االختالط باملاء ا ـه

جنس ﴿ ﴾ لكوجيب إزالة﴿ احلافظ ابن حجر بالعفو حينئذء بنحو اذلباب وأفىت حنو برغوث ىف بدن ولو عند االبتال يعىف عن جدل
﴾ سواء اكن مغلظا أو غريه إذ انلجاسة ثالثة أقسام متوسطة ومغلظة وخمففة أما املتوسطة فعينية وحكمية والعينية لم يعف عنه

﴾ ولو بنحو صابون ودلك من طعم ولون وريح﴿ ﴾ هلابإزالة العني﴿ وصف ال ُتصل اإلزالة فيها إالوىه ما يدرك هلا عني أو 
توقفت عليه وال يرض بقاء لون أو ريح ولو من مغلظ عرس زواهل حبيث تصفو الغسالة ولم يبق إال أثر حمض بعد غسله ثالثا حبت 

وحده وإن عرس زواهل فإن تعذرت إزاتله عىف عنه إىل القدرة  وقرص ىف لك واحدة ويرص بقاؤهما بمحل واحد وكذا بقاء الطعم
﴾ وىه ما ال يدرك هلا عني واحلكمية﴿ ﴾ املتقدم ال بمستعمل ومتنجس وحنو شمسباملاء املطهر﴿ ويشرتط كون اإلزالة للنجس

ها حب نقع ىف بول وحلم ﴾ مرة ومنعليها﴿ ﴾ الطهورجبرى املاء﴿ وال وصف كبول جف ال ريح هل وال طعم وال لون ُتصل إزاتلها
 ﴾1/84﴿جر ويعىف عن خزف عجن بنجس وجنب بأنفحة جنسة وآ طبخ به فيطهر لك منهما جبرى املاء ىلع ظاهره كما ىف اتلحفة

﴾ اللكبية﴾ أما املغلظة وىه انلجاسة ﴿و﴿ عمل برسجني ويصح بيعه وبناء مسجد وفرش عرصته به والصالة عليه مع الكراهة
﴾ من املرات يقينا بغسلها سبعا﴿ اخلزنير وما تودل منهما أو من أحدهما مع حيوان آخر فتحصل اإلزالة فيهايعىن جناسة اللكب و
﴾ املجزئ ىف اتليمم ولو بالقّوة إذ يكىف ممزوجة بالرتاب الطهور﴿ ﴾ إذا اكنت انلجاسة ىف غري الرتابإحداهن﴿ برشط أن تكون

املحل سواء وضع فيه ثم صب املاء أو مزجا وال تتعني هل واحدة من السبع الرطب هنا بأن يكدر املاء ويصل بواسطته جلميع 
﴾ ىه وإن تعددت﴿ ﴾ الشاملة للوصف وقيل اجلرم فقطواملزيلة للعني﴿ واألوىل األوىل حيث ال جرم وال وصف ىلع ما يأىت

اهلا املاء املصاحب للرتاب ويكىف سبع ﴾ وال عربة باتلرتيب قبل إزالة العني مطلقا وال قبل إزالة الوصف إال إن أزواحدة﴿ غسلة
لم يطعم غري لنب ولم جياوز سنتني ُتديدا وقيل تقريبا فحكمه أن جريات أو ُتريكات وأما املخففة وىه بول صىب ال صبية 

 ﴾ عليهورود املاء﴿ ﴾ ىف طهر املتنجس مطلقاويشرتط﴿ ينضح عليه املاء وانلضح غلبة املاء للمحل بال سيالن فإن سال فغسل
﴾ فإن ورد هو عليه تنجس خبالفه كثريا والفرق بني الوارد وغريه أن الوارد أقوى لكونه اعمال وال فرق بني قليال﴿ ﴾ املاءإن اكن﴿

 املنصب من حنو أنبوبة والصاعد من حنو فوارة
 ﴾ عنياستقبال﴿ ﴾ يشرتط لصحة الصالة أمور غري ما تقدم منهامن رشوط الصالة﴾ غريه ﴿وىف االستقبال ﴿﴿فصل﴾ 

﴾ أى الكعبة أو بدهلا بالصدر ىف القيام والقعود وبمعظم ابلدن ىف الركوع والسجود كما ىف اتلحفة يقينا فيمن ال حائل بينه القبلة﴿
هذان وظنا فيمن بينه وبينها حائل واملراد بالعني كما ىف اتلحفة سمت ابليت وهواؤه وبينها بمعاينة أو مس أو أمارة تفيد ما يفيده 

سماء السابعة واألرض السابعة عرفا نعم ال يشرتط االستقبال ىف شّدة اخلوف وما أحلق بها فرضا ونفال فيصىل فيها كيف إىل ال
أمكنه وىف نفل سفر جائز ولو قصريا فيصىل جلهة مقصده ويستقبل مطلقا ىف اتلحرم وكذا ماش ىف ركوع وسجود وجلوس بني 

وجوبا إن لم يركب ىف حنو مرقد كهودج وسفينة وإال فيتم ويستقبل إن لم  السجدتني ويومئ الراكب بركوعه وسجوده أخفض
 ﴾ يقينا أو ظنا باجتهاددخول الوقت﴾ منها ﴿و﴿ يكن هل دخل ىف تسيري السفينة وإال لزمه ىف اتلحرم فقط إن سهل كراكب ادلابة

 يبها إذ ال يتمكن من نيتها إال حينئذ والعلم﴾ بكيفيتها بأن يعرف أفعاهلا وأقواهلا وترتاإلسالم واتلميز والعلم﴾ منها ﴿و﴿
من فروضها ﴿ ﴾ معيناأن ال يعتقد فرضا﴾ منها ﴿و﴿ ﴾ فلو تردد فيها أو اعتقد انلفلية ىف صالة مفروضة لم تنعقدبفرضيتها﴿
ا لكها فروض أو ﴾ خبالف مبهم فليس برشط ألنه لم يفعل ركنا منها مع اعتقاد سنيته وخبالف ما لو اعتقد أن أفعاهلا وأقواهلسنة

﴾ جلميع السرت﴾ منها ﴿و﴿ بعضها فروض وبعضها سنن ولم يقصد بمعني سنة فإنها تصح ولو من اعلم عند حج وقال م ر من اعىم
العورة عن عيون اإلنس واجلن واملالئكة مع القدرة عليه ولو ىف ظلمة وخايلا تأدبا مع اهلل تعاىل والعورة لغة انلقص ورشاع 

وإن انفصل كشعرها املبان فيحرم ىلع الرجل نظره وعكسه وهذا يذكرونه ىف نظره وهو مجيع بدن امرأة ولو أمة  تطلق ىلع ما ُيرم
 انلاكح وال ينافيه قوهلم عورة املرأة عند األجانب مجيع ابلدن غري الوجه والكفني ألن املراد به ما يسىم عورة وباألّول ما ُيرم نظره
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طلقا وممن فيه رق من غريه ما بني الرسة والركبة ومجيع ابلدن غري الوجه والكفني من احلر وغريه واملراد بالعورة هنا من الرجل م
﴾ ىف جملس اتلخاطب بالنسبة ملعتدل ابلرص وإن البرشة﴿ ﴾ مجيعبما يسرت به لون﴿ ورشط السرت أن يكون ﴾1/85﴿كما يأىت 

 ﴾ واخلنىث احلرّ احلرة﴿ ﴾ املرأةجلميع بدن﴿ ون البرشة ساتراحىك احلجم أو لم يعتد كطني وماء كدر والبد أن يكون ما يسرت ل
﴾ لونها أيضا سرت﴾ أن يكون ما ﴿يو﴿ ﴾ ظهرا وبطنا إىل الكوعني فال جيب سرتهما ألنهما اغية ملا جيب سرتهإال الوجه والكفني﴿

يعىن من فيها رق ولو ﴾واألمة﴿ لواضحا﴾ لذلكر﴿ ﴾ مع جزء منهما يلتحقق سرت العورة بالنسبةما بني الرسة والركبة﴿ ساترا جلميع
 ﴾ ىف الصالة وخارجها واهلل أعلمأسفل﴿من  ﴾ جيبال﴿ ﴾ لكنهمن لك اجلوانب﴿ ماكتبة ومبعضة وأم ودل وأن يكون السرت

﴾ ولو حبرفني﴿ ﴾ عمدا من العلم باتلحريم وتذكر الصالة وعدم الغلبةوتبطل الصالة بالالكم﴿ ىف مبطالت الصالة ﴿فصل﴾
أو حبرف ﴿ وإن لم يفهما ومنهما احلرف املمدود لكن ال يرض زيادة ياء قبل أيها انلىب فال تبطل بغري متوايلني وإن كرثمتوايلني 
﴾ عند املتلكم كق وع وف من الوقاية والواعية والوفاء إذ هو الكم لغة وعرفا خبالف غري املفهم ما لم ينطق به بقصد انلطق مفهم
﴾ ما تكلم عرفا بأن اكن ست لكمات عرفية وقّل ﴿ لصالة كأن سلم معتقدا تمام صالته فتلكم عمدا﴾ أنه ىف اإال إن نىس﴿ املبطل

وإن علم ُتريم جنسه وعذر إما خلائه ىلع فأقّل أو ظن بطالن صالته بكالمه ناسيا فتلكم يسريا أو جهل اتلحريم فيما تكلم به 
عالم وما شك ىف كونه من الظاهر أو اخلىف فمن اخلىف وإما لقربه العوام حبيث جيهله أكرثهم اكتلنحنح وتكبري املبلغ بقصد اإل

باألفعال الكثرية ﴾ تبطل أيضا ىف غري حنو شّدة اخلوف ﴿و﴿ باإلسالم أو نشئه بمحل بعيد عمن يعرف بأن ال جيد مؤنة توصله إيله
﴾ كثالث﴿ حركة يديه ورأسه أو من اثننيبأن ال يعّد عرفا لك منها منقطعا عما قبله سواء اكنت من ثالثة أعضاء ك﴾ املتوايلة

لفعل الفاحش ولو اـ﴾ـ ب﴾ تبطل أيضا ﴿و﴿ ﴾ متوايلة ولو شك ىف كونه كثريا فقليل أو متوايلا فغري متوالحراكت﴿ خطوات أو
لو ﴾ كركوع لغري متابعة ووبزيادة ركن فعىلّ ﴿ ﴾ وىه الىت فيها احنناء بكل ابلدنحلركة املفرطةسهوا أو جهال وعذر كـ ﴿ـا
﴾ وال يرض فعل قليل غري فاحش غري لعب للعب﴿ ﴾ ولو غري مفرطة إذا اكنتوباحلركة الواحدة﴿ حبركة واحدة وإن لم يطمنئ

كتحريك األصابع مع قرار الكف وحنو جفنة ولسانه وأذنه كحركة وحركتني وخطوتني وإن اتسعتا وحراكت خفيفة وإن كرثت 
م باتلحريم واتلعمد بوصول مفطر وإن قّل ولم يؤلك جوفه كعود دخل أذنه و ﴾ تبطل مع العلو﴿ وحّل وعقد ولو لغري غرض

﴾ ما تناوهل فيهما نعم وقّل ﴿ ﴾ أو جهل ُتريمه وعذرإال إن نىس﴿ ﴾ ولو سهوا أو جهال أو كرها وإن لم يفطر بهباألكل والرشب﴿
دد فيه حاال أو بعد مىض ركعة مثال ولو ﴾ والرتنية قطع الصالة﴾ تبطل ﴿بو﴿ تبطل بثالث مضغات توالت ولو ناسيا أو جاهال

تعليق ﴿ب﴾ تبطل أيضا و﴿ باخلروج ألخرى ىف غري ما يأىت أو ىف االستمرار فيها وسيأىت أن قطع الفرض بغري عذر من الكبائر
أيضا  ﴾ تبطلو﴿ ﴾ أى ىف قطعهاالرتدد فيهبو﴿ ﴾ بىشء ولو حماال ال عقال ىف اتلعليق القلىب أما اللفظى فمبطل مطلقاقطعها
﴾ الصالة أو جزء من أجزائها أو ىشء من رشوطها أو هل نوى نية﴿ ﴾ أصلمع الشك ىف﴿ ﴾ ولو قويلا اكلفاُتةبأن يمىض ركن﴿

﴾ أى الرتدد فيما ذكر أو لم يعد ما قرأه مع الشك وإن لم يمض طول زمن الشك﴿ي ﴾ بأنم أواتلحرّ ﴿ ظهرا أو عرصا أو ىف تكبرية
الزمن وأاعد ما قرأه مع الشك فال بطالن قال العالمة  ﴾1/86﴿و تذكر قبل مىض ركن وطول معه ركن وال طال زمنه أما ل

الرشقاوى وطوهل بأن يسع ركنا وقرصه بأن ال يسعه كأن خطر هل خاطر وزال رسيعا فليتأمل وخرج بالشك الظن كأن ظن أنه ىف 
 صالة أخرى فتصح وإن أمها كذلك فرضا اكنت أو نفال

الصالة نفال مطلقا وذلك كأن دخل الوقت فأحرم بفرضه وبأن عدم دخوهل أو صىل ما ظنه عليه فبان عدمه ﴿تنبيه﴾ قد تنرصف 
 واعلم أن ترك مجيع هذه املذكورات من رشوط الصالة أيضا وحنو ذلك مما يأىت إن شاء اهلل 

خالص فيها وهو ﴿أن ه﴾ وتعاىل اإلن﴿مع ما مر﴾ من الرشوط املذكورة ﴿لقبوهلا عند اهلل سبحا ﴿فصل ورشط﴾ بابلناء للمجهول
ال يرشك معه فيها غريه بأن ال يقصد شيئا آخر من حظ نفس وهوى أو مرااعة يقصد بها وجه اهلل﴾ سبحانه و﴿تعاىل وحده﴾ 

خملوق وُيصل ذلك باتلوجه اتلام وحضور القلب بأن يفرغه من مجيع اخلواطر حىت يعلم ما يقول ويفعل فىف احلديث ليس 
صالته إال ما عقل منها كما يأىت وال يشغله بالوساوس واخلواطر فإنما يقبل اهلل من الصالة بقدر احلضور كما ورد إن  لسإنسان من
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الرجل يلنرصف وما كتب هل من صالته إال عرشها إو تسعها ثمنها سبعها سدسها مخسها ربعها ثلها نصفها وىف احلديث قال تعال 
عمله قليله وكثريه لرشيكه اذلى أرشك ىب أنا عنه غىن وإن اهلل ال يقبل من العمل إال ما أنا خري قسيم ملن أرشك ىب شيئا فإن 

أن ترتب اثلواب الاكمل ىلع العمل اكن هل خالصا وابتىغ به وجهه والقبول ترتب الغرض املطلوب من الىشء ىلع الىشء فمعناه هنا 
موافقة الفعل ذى الوجهني وقواع الرشع وإن لم يسقط القضاء كما مبىن ىلع اإلخالص فيه فال يناىف أن صحتها وىه عند الفقهاء 

قاهل املناوى ال ترتتب ىلع ذلك واعلم أنها إذا صحت صورة وروحا اكنت كزنا وذخرا وذلك بأن يستعد للصالة قبل دخول الوقت 
املخالطة وأمر املعاش فتحصل هل بالوضوء وإذا دخل الوقت صىل السنة الراتبة ألن العبد ريما تشعب باطنه وتفرق همه من حنو 

عمله ومن اذلنوب اعمة وخاصة ويصىل مجاعة ثم ذنب لك ريضة من عند الفكدورة فإذا قدم السنة زال ذلك ثم جيدد اتلوبة 
 يستقبل القبلة بظاهره واحلرضة اإلهلية بباطنه ويقرأ قل أعوذ برب انلاس ثم يرفع يديه ويستحرض ىف ُتمرمه عظمة اإلهل وكربياءه

أن يتعاظمه ىشء أو يكون ىف جنب عظمته وليس معناه أنه أكرب مما سواه من املخلوقني إذ  ويعلم أن معىن أكرب أنه أكرب من
ليس هل مشابه وىف العوارف سئل أبو سعيد اخلراز كيف ادلخول ىف الصالة فقال هو أن تقبل عليه تعاىل كإقبالك عليه يوم القيامة 

قال ىف األربعني األصل ما معناه وال تقل اهلل أكرب إال وبينه ترمجان وهو مقبل عليك وأنت تناجيه ووقوفك بني يديه ليس بينك 
وليس ىف قلبك أكرب مه وال تقل وجهت وجىه إال وقلبك متوجه بكله إيله تعاىل ومعرض عن غريه وال تقل احلمد هلل إال 

نستعني إال وأنت مشعر ضعفك عجزك فإنه ليس إيلك وال إىل  وقلبك طافح بشكر نعمته عليك فرح به وال تقل إياك نعبد وإياك
غريك من األمر ىشء وكذلك ىف مجيع األذاكر واألعمال ورشح ذلك يطول وقد رشحناه ىف كتاب اإلحياء فجاهد نفسك ىلع ذلك 

جمدىن  يم قال اهلل قسمت الصالة بيىن وبني عبادى نصفني فإذا قال بسم اهلل الرمحن الرح أنه قال يقول اهلل  روى عنه 
قال احلمد هلل رب العاملني قال محدىن عبدى فإذا قال الرمحن الرحيم قال أثىن ىلّع عبدى فإذا قال مالك يوم  ﴾1/87﴿عبدى فإذا 
 إىّل عبدى قإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني قال هذا بيىن وبني عبدى فإذا قال اهدنا الرصاط املستقيم قال هذاض ادلين قال فوّ 

لعبدى ولعبدى ما سأل قال ىف العهود ومن غلبت ورحانيته سهل عليه االستحضار للطافة األرواح وما عكسه فال يكاد يعامل 
األمور إال شيئا شيئا لكثافة احلجاب واألول لألكابر واثلاىن للعوام وال خيىف أن األول هو املصىل حقيقة دلخوهل حرضة اهلل الىت ال 

﴿و﴾ من رشوط قبوهلا أيضا ﴿أن يكون مأكله﴾ ومرشبه ﴿وملبوسه خبالف اثلاىن فإنه مصّل صورة تصلح الصالة إال فيها 
ألن احلالل هل أثر ىف تنوير القلب ورقته وإطاعة اجلوارح وقد اكن بعض السلف إذا أعوزه ومصاله﴾ أى لك منها ﴿حالال﴾ 

ألنه املتيقن حله وال يتصور ىف املاء إال أن يأخذه من نهر احلالل سّف الرمل وبعضهم يأكل ابلقول املباحة من اجلبال والصحارى 
بالكف ال بنحو دلو فإذا ُترى املصىل وغريه احلالل فال يؤاخذ بما ال يعلمه من غريه وال يؤثر ىف قلبه فسوة وال فسادا كما قاهل 

ودان وكأنه يرجع هلمة اآلخذ فإن أخذه الغزاىل مرة وقال مرة يرض كمن يرشب سما وهو ال يعلم قال العالمة الشيخ عبد اهلل باس
بقوة أنه حالل لم يرضه ألن همة اإلنسان تقلب األعيان وإن أخذه بالشك والرتدد رضه فاهلمة بالصدق واتلوجه اسم اهلل األعظم 

كما قال العالمة  وىه قوة إرادة وغلبة انبعاث إىل نيل مقصود ّما وتكون اعيلة إن تعلقت بمعاىل األمور وسافلة إن تعلقت بأدانيها
من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم فيه درهم حرام لم يقبل اهلل منه  قال  ابن عباد فينبىغ للعاقل أن يتحرى احلالل تلقبل أعماهل

صالة ما دام عليه قال ىف انلصائح فإذا اكن هذا ىف اثلوب اذلى عرش ثمنه حرام فكيف لو اكن لكه حراما وإذا اكن فيما بظاهر 
ف بالطعام اذلى يكون بباطنه وجيرى ىف حلمه ودمه وسائر أجزاء جسده فتأملوا ذلك جدا وأمعنوا انلظر واتقوا اهلل اجلسد فكي

واحذروا وقال عباس ال يقبل اهلل صالة امرئ ىف جوفه لقمة حرام وقال ابن عمر لو صليتم حىت تكونوا اكحلنايا وصمتم حىت 
قال بعض السلف لك ما شئت فمثله يعمل والبد أن يعرض ملن يأكل رع حاجز تكونوا اكألوتار لم يتقبل ذلك منكم إال بو

احلرام ىف طااعته ظاهرا أو باطنا ما يفسدها حقيقة وخيرجها عن كونها طاعة ومن جرّب ذلك عرفه إن لم يكن مغرورا مستدرجا 
وجود احلالل واحلرام والشبهة ىف لك زمن كما وال ينبىغ أن يقال إن احلالل لم يبق منه ىشء فإنه قول فاسد قال الغزاىل البد من 

يؤخذ من حديث احلالل بني وىف اُتاف انلاسك عن العارف املر ى العمل ينشأ من العبد ىلع صورة اللقمة حال وحرمة وعن ابن 
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مضطر تلناوهل أدهم أطب طعامك وال عليك أن تصوم وال أن تقوم قال الغزاىل إذا تعذر عليك احلالل فالزم قلبك اخلوف ملا أنت 
﴿و﴾ من رشوط قبوهلا عند اهلل تعاىل أيضا ﴿أن  فعىس اهلل أن ينظر إيلك بعني الرمحة ويتجاوز عنك بسبب خوفك ا ـهبمعناه

كما ورد ىف احلديث وسبب حضوره اهلمة وقد مر معناها ُيرض قلبه فيها﴾ أى الصالة ﴿فليس هل من صالته إال ما عقل منها﴾ 
فهو القلب ىف الصالة إال فيما يهّم به فمهما هّم اإلنسان بأمر حرض قلبه فيه شاء أم أىب فإذا لم ُيرض ُيرض  فإن القلب تابع هلا فال

جائل فيما اهلمة فيه من أمور ادلنيا فال حيلة وال عالج إلحضاره إال رصفها إىل الصالة وال تنرصف إيلها ما لم يتبني هلا أنها وسيلة 
اإليمان بأن اآلخرة خري وأبىق فإذا أضيف هذا حلقيقة العلم حبقارة ادلنيا ومهماتها حصل من  املطلوب وهو ﴾1/88﴿إىل الغرض 

 ذلك حضوره فاهلمة ىه األكرب األعظم كما قال
 وقائـــلة لـم علتـــك اهلمــــوم
 فقــــلت ذريـىن عـىل حــــالىت

 
 

 وأمـــرك ممتـــثل ىف األمـــــــم
 اهلمــــمفـإن اهلمــوم عـىل قـدر 

وبمثل هذه العلة ُيرض القلب عند األكابر ممن ال يقدر ىلع مرضة أو منفعة فلما اكن ال ُيرض مع مناجاة ملك امللوك فال شك أن 
سببه ضعف اإليمان فليجتهد صاحبه ىف تقوية إيمانه وباجلملة إن للصالة صورة صورها رب األرباب كما صور احليوان فروحها 

ضور القلب وبدنها األعمال وأعضاؤها األصلية األراكن وأعضاؤها الكمايلة األذاكر فاإلخالص وانلية جيريان انلية واإلخالص وح
منها جمرى الروح والقيام والقعود جمرى ابلدن والركوع والسجود جمرى الرأس وايلد والرجل وإكمال الروكوع والسجود بالطمأنينة 

والتسبيحات جمرى آالت احلس املودعة ىف الرأس واألعضاء هلا وألوانها واألذاكر وُتسني اهليئة جمرى حسن األعضاء وحسن أشاك
اكلعني واألذن ومعرفة معاىن األذاكر وحضور القلب عندها جمرى قوى احلواس املودعة ىف آالته كقوة السمع وابلرص والشم واذلوق 

ن فقدت انلية واإلخالص فكأنه أهدى إيله جيفة ىف معانيها واعلم أن تقربك بها كتقرب بعض خدم سلطان بإهداء وصيفه فإ
مستهزئا به فيستحق سفك ادلم أو الركوع والسجود فكأنه أهدى إيله مفقودة األعضاء أو احلضور وفهم املعىن فكأنه أهدى إيله 

نها إنها مفقودة السمع وابلرص ومن هذا فعله كيف يكون حاهل مع السلطان وقول الفقيه ىف الصالة انلاقصة أبعاضها وسن
صحيحة كقول طبيب ىف وصيفة ناقصة األطراف إنها حية فهو الكم صحيح لكنه غري اكف ىف اتلقريب بها إىل السلطان ونيل 

انلاقصة غري صاحلة للتقرب بها إىل اهلل تعاىل ونيل كرامته وال يبعد أن ترد عليه الكرامة بل ربما ردت عليه وزجر فكذا الصالة 
والعجب بها كما سيأىت هو  ﴿أن ال يعجب بها﴾ أى الصالة ﴿و﴾ من رشوط قبوهلا عند اهلل  د ىف اخلرباكخلرفة اخللقة كما ور

لو لم تذنبوا  شهود اإلنسان العبادة صادرة منه اغئبا عن املنة مع االستعظام هلا وسيأىت بسط الالكم فيه وأنه من املهلاكت قال 
عجب رجال لاكن رجل سوء وأن العجب ُيبط عمل سبعني سنة وغري ذلك خلشيت عليكم ما هو أكرب منه العجب ولو اكن ال

 من األحاديث وغريها الواردة ىف ذمه واحلاصل أنه ينبىغ لسإنسان أن يفعل الصالة وغريها من أعمال الرّب ويعّول ىلع فضل اهلل 
عمل اكفر ومن عمل والآه مؤثرا بطريق وال يرى لعمله شيئا قال العالمة األمري ىف حاشية احلكم واحلاصل أن من أعرض عن ال

اإلجياب فكذلك ألنه خمالف لقوهل تعاىل يمحو اهلل ما يشاء ويثبت وىف احلديث إن أحدكم يلعمل بعمل أهل اجلنة إلخ ومن رأى 
ر اهلل وعّول أن لألعمال أسبابا توجب كما تقو املعزتلة فهو فاسق ومن لم يرها كذلك إال أنه عّول عليها اكن حمجوبا ومن عمل ألم

ىلع فضل اهلل فهو الاكمل املخلص وهو معىن ما ورد اخللق لكهم هلىك إال املخلصون وهم ىلع خطر عظيم من حيث أنهم عرضة 
للتغيري واتلبديل ا ـهقال حجة اإلسالم واعلم أن ختليص الصالة من الشوائب والعلل وإخالصها هلل تعاىل وأداءها بالرشوط الظاهرة 

وتلك األنوار مفاتيح علوم املاكشفة واهلل أعلم فليحذر اإلنسان  ﴾1/89﴿شوع وغريه سبب حلصول أنوار القلب وابلاطنة من خ
مما يفسدها وُيبطها فإنها إذا فسدت مجيع األعمال إذ ىه اكلرأس للجسد وورد أنها عرس املوحدين ألنه جيتمع فيها أنواع العبادة 

ضعفك أتيتىن بألوان العبادة قياما وركواع ذا صىل العبد ركعتني يقول اهلل عبدى مع كما أن العرس جيتمع فيه أنواع الطعام فإ
وسجودا وقراءة وُتميدا وتهليال وتكبريا وسالما فأنا مع جاللىت وعظمىت ال جيمل مىن أن أمنعك جنة فيها ألوان انلعيم أوجبت 

رفتىن بالوحدانية فإىن لطيف أقبل عذرك وأقبل اخلري منك لك اجلنة بنعيمها كما عبدتىن بألوان العبادة وأكرمك برؤيىت كما ع
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ال جتد إهلا غريى يغفر سيآتك عندى لك بكل ركعة قرص ىف اجلنة وحوراء وبكل  برمحىت فإىن أجد من أعذبه من الكفار وأنت
 سجدة نظرة إىل وجىه وهذا ال يكون إال ملن أخلص فيها هلل وحده

﴾ بعّد الطمأنينة ىف لك حمل من حماهلا األربعة ركنا وبعضهم جيعلها الصالة سبعة عرش أراكنكيفية الصالة وأراكنها ﴿﴿فصل﴾ 
﴾ فالبد من أن األول انلية﴿ وبعضهم يعّدها ىف حماهلا األربعة ركنا واحدا فيعّدها أربعة عرشهيئة تابعة للركن فيعّدها ثالثة عرش 

يرض انلطق خبالف ما فيه ثم الصالة إما فرض أو نفل مقيد بوقت ﴾ فال يكىف انلطق بها مع غفلته وال بالقلب﴿ تصدر منه نية
أو سبب أو مطلق فيكىف ىف املطلق وهو ما ال يتقيد بوقت وال سبب وما أحلق به من املقيد وهو ما املقصود منه إجياد مطلق صالة 

و من احلمام وصالة احلاجة والصالة اكتلحية وسنة الوضوء واالستخارة والطواف والزوال والقدوم ودخول املزنل واخلروج منه أ
﴾ أى لفعل الصالة تلتمز عن غريها فال يكىف إحضارها ىف اذلهن مع عدم قصده فتندرج للفعل﴿ بأرض لم يعبد اهلل فيها انلية

إن يسقط طلبها ويثاب عليها عند م ر وال يثاب عند حج إال اتلحية وما بعدها ىف غريها من فرض ونفل وإن لم تنو بمعىن أنه 
﴾ أما املقيد بسبب أو وقت فالبد و﴿ نواها خبالف غري املذكورات كسنة الضىح فال يندرج ىف غريه بل لو نواه معه لم تنعقد صالته

﴾ كسنة الظهر القبلية الوقت﴾ ذات ﴿و﴿ ﴾ اكلعيد واخلسوفذات السبب﴿ ﴾ فيه مع نية الفعل للصالةيعنيمن كون املصىل ﴿
بليتها وبعديتها وال جيب تعيني املؤكدة وال يكىف ىف العيد نية سنة العيد بل البد تميزه بإضافة أو ابلعدية وينوى ىف اجلمعة ف

 ﴾ فيه ولو صبيا عند حج مع نية الفعل واتلعينيينوى﴾ أما الفرض فالبد من أنه ﴿و﴿ للفطر أو األضىح وحنو الكسوف
ة أصىل فرض الظهر مثال أو الظهر فرضا ويكىف ىف ﴾ املنذور والكفاىئ وجيمع اثلالثالفرض﴿ ﴾ األصح ومنالفرضية ىف﴿

 املكتوبة نيتها وىف انلذر نيته
﴿فائدة﴾ ال تشرتط نية الفرضية ىف النسك والزاكة بال خالف وال ىف الصوم ىف األصح ويستحب ذكر عدد الركعات واإلضافة إىل 

﴾ بالفعل مجيع حرفها يقول حبيث يسمع نفسهأن ﴿ ﴾ اثلاىن تكبرية اإلحرام ويشرتط فيهاواهلل تعاىل وذكر األداء والقضاء ﴿
﴾ قارنا انلية اهلل أكرب﴿ ﴾ فال يعتّد به إال إن سمعه كذلكوىلّ ق﴿ ﴾ ومندوبكلك ركن﴿ حيث ال مانع وإال فقدر ما يسمعه لواله

فتتم هل اهليبة املصىل هل  ﴾ كما مّر استحتضار عظمة معناه ادلال ىلع عظمةهو ثاىن أراكنها﴾ حكمة افتتاحها باتلكبري اذلى ﴿و﴿ بها
تكريره يلدوم ذلك ىف صالته ويتبني بتمامه دخوهل فيها بأّوهل وال يرّض ختلل سكوت يسري  ﴾1/91﴿واخلشوع وذلا زيد ىف 

خبالف كثري اكهلل ال هلإ إال هو أكرب أو غري وصف وإن قّل اكهلل هو  كسكتة تنفس ووصف يسري اكهلل اجلليل أو عز وجل أكرب
ن أكرب وال إحلاق صفات أو تقديمها ىلع اتلكبرية ويشرتط إيقاعها ىف القيام ىف الفرض وإىل القبلة وتقديم اجلاللة وعدم أو يا رمح

مّد همزتها وجيوز إن وصلها بإماما أو مأموما لكنه خالف األوىل خبالف همزة أكرب فإنها قطع وعدم ألف اجلاللة زيادة ىلع السبع 
معناه حينئذ حرم بل ربّما أّداه للكفر ألنه حينئذ مجع كرب وهو اسم طبل وعدم تشديد بائها وعدم ألفات وباء أكرب فإن قصد 

زيادة واو قبل اجلاللة أو بني اللكمتني وتأخري تكبرية املأموم عن مجيع تكبرية إمامه وفقد الصارف فيرض هنا الترشيك خبالفه 
بقلبه ورفع ايلدين ولو ملضطجع مع ابتداء همزتها وكشف الكفني تصحابها ىف االنتقاالت ويسن اتللفظ بانلية قبل اتلكبرية واس

إال لعذر وتوجيهها إىل الكعبة وتفرجيها وسطا وحماذاة رأس إبهاميه شحمة أذنيه ورأس غريهما أعالهما وكفيه منكبيه وإنهاء الرفع 
اتلكبري فإذا حاذى كفاه منكبيه احنىن ماّدا إىل  مع آخر اتلكبري ويسن رفعهما أيضا عند الركوع بأن يبدأ به قائما مع ابتداء

 استقراره وعند االعتدال واألفضل كونه بهيئة اتلحرم وعند القيام من التشهد األول
فإذا عرض لك بطلب املحال أو ماليس ىف طوقك هل قّوة ﴿تنبيه﴾ قال ىف رشح اخلطبة واحذر أن يستفرك الشيطان بشؤم الوسواس 

يل اذلى قال به الغزاىل وإمامه اجلليل واختاره ىف املجموع واتلنقيح وأيدوه باتللويح واتلرصيح من االكتفاء حبال فمل قالوه للتسه
اثلالث باملقارنة العرفية عند العوام حبيث يعّد مستحرضا للصالة وأطال ىف االستدالل ذللك ىف اتلحفة وفتح املعني الركن ﴿

﴾ للقادر﴿ ولو نذرا وكفائيا وصورة كصالة صىب ومعادة لكنه ال مطلقا بل بالنسبة ﴾ىف الفرضمن أّول اتلحرم إمجااع ﴿﴾ القيام
عليه ولو بأجرة ملعني فضلت عما يعترب ىف الفطرة أو بعاكز فإن عجز بأن حلقته مشقة شديدة ال ُتتمل اعدة وإن لم تبح اتليمم 



 
 قـــالرفي 65

 

 إسعـــاد

 

املذهبة لكماهل شديدة وقف منحينا فقاعدا رشقاوى كدوران رأس وهل املذهبة للخشوع شديدة قال حج ال و م ر نعم بل قال ال
فعىل جنبه فمستلقيا ويرفع رأسه قليال يلتوجه بوجهه للقبلة فإن تعّذر فباألمخصني ويومئ برأسه للركوع والسجود أخفض ثم 

يه ونصب فقار ظهره ال يطرقه فإن لم يقدر أجرى األراكن الفعلية ىلع قلبه وكذا القويلة إن اعتقل لسانه ورشطه االعتماد ىلع قدم
رقبته وال يرض استناده ملا لو رفع سقط لكنه يكره كعىل ظهر قدميه ويركع القاعد حماذيا برأسه ما قّدام ركبتيه واألفضل أن 
ُياذى موضع سجوده ويسن وضع يديه بعد اتلحرم ُتت صدره وفوق رّسته وكذا بعد القيام من التشهد األّول والسجود وقبض 

أّول الساعد وبعض الرسغ بكف ايلمىن ونظر موضع سجوده لو عند الكعبة وىف صالة جنازة وأعىم إال عند إال كوع اليرسى و
ىف لك ركعة ويفوت به داعء االفتتاح وجبلوس مسبوق ال بتأمينه مع اهلل فينظر مسبحته وداعء االفتتاح بعد اتلكبرية واتلعوّذ 

رية لقراءة نفسه وإمامه إذا سمع منها مجلة ولو وال الضالني كما استقر به ىف حاشية اإلمام واتلأمني بعد الفاُتة واجلهر به ىف جه
والسورة والسورة  ﴾1/91﴿الفتح والسكوت بني اتلحرم واالفتتاح وبينه وبني اتلعوّذ وبينه وبني البسملة والفاُتة وآمني وآمني 

 م اجلهرية بقدر الفاُتة ويشتغل ىف سكوته بذكر أو قرآن الركنوالركوع ولكها بقدر سبحان اهلل إال الىت بعد آمني فيطّوهلا إما
﴾ أو بدهلا ىف قيام لك ركعة أو بدهل ىف فرض ونفل حفظا أو تلقينا أو نظرا ىف حنو مصحف إال الفاُتة﴿ ﴾ مجيع آياتالرابع قراءة﴿

ام راكع أو قريب منه فتسقط لكها ىف ملعذور لسبق حقيقة أو حكما كزمحة ونسيان وبطء حركة كأن لم يقم من السجود إال واإلم
﴾ ألنها آية منها كلك سورة غري براءة ألنها نزلت بالسيف فتحرم بالبسملة﴿األوىل وبعضها ىف اثلانية والبّد من أن تكون قراءتها 

ها حنو وىّل وجبت أثناءها وعند م ر تكره أّوهلا وتسن أثناءها كأثناء غريها اتفاقا ويشرتط عدم الصارف فلو نوى ب أّوهلا وتكره
﴾ األربع عرشة فيها فلو خفف التشديدات﴾ مرااعة ﴿و﴿ إاعدتها خبالف ما لو شك وكونها بالعربية فإن عجز لم يرتجم عنها

مشّددا لم تصح قراءته تللك اللكمة ومنه فك اإلداغم ىف حق اعلم بل تبطل إن غري املعىن ولو شّدد خمففا أساء وال تبطل صالته 
﴾ أى الفاُتة بأن ال يفصل بني ىشء منها مواالتها﴾ مرااعة ﴿و﴿ ا لم يغري املعىن إال بطلت كصالته إن علم وتعمدوكذا قراءته م

وما بعده بأكرث من سكتة تنفس فتنقطع به إن تعمد وإن لم ينو قطعها وإال كأن سكت لىّع أو تذّكر آية أو سهوا لم يرّض وإن طال 
ولو فيها وباذلكر وإن قّل اكحلمد هلل من اعطس وإن سّن ءة خبالف جمرد قصد القطع وتنقطع بسكوت يسري مع نية قطع القرا

كإجابة مؤذن بغري احليعلتني نعم إن سن فيها ملصلحتها اكتلأمني لقراءة إمامه واتلعوّذ من العذاب وسؤال الرمحة عند قراءة آيتهما 
﴾ أى الفاُتة فيجب ولو خارج الصالة بأن يأىت ترتيبها﴾ مرااعة ﴿و﴿ منه أو من إمامه والرد عليه إذا توقف أو سكت فال تنقطع به

بها ىلع نظمها املعروف ألنه مناط اإلعجاز فلو قّدم لكمة فإن غري املعىن أو أبطله بطلت صالته إن علم وتعمد وإال فالقراءة وإن لم 
إخراج احلروف من ﴾ مرااعة ﴿و﴿ إن لم يطل فصليعلم ويتعمد لم يعتّد بما قدمه وكذا بما أخره إن قصد اتلكميل وإال كمل عليه 

﴾ البد ىف و﴿ انلطق بالقاف بينها وبني الاكف﴾ فال يصح إبدال قادر أو مقرص ىف اتلعلم الضاد بالظاء ومنه عند حج خمارجها
ني ممن أمكنه اتلعلم ﴾ هلا سواء املغري هل كضم تاء أنعمت وكرسها واملبطل هل اكملستقباملعىن عدم اللحن املخّل قراءتها أيضا من ﴿

﴾ انلطق وُيرم﴿ واحلاصل أنها تبطل بتغري املعىن وإبطاهل وكذا بإبدال حرف ىف غري قراءة شاذة وإن لم يغري املعىن أو فيها وغريه
﴾ ال يبطل﴾ لكن ذلك ﴿و﴿ ﴾ باملعىناللحن اذلى ال خيّل ﴿ بكلمة مرتني كأن يقف ولو يسريا بني السني واتلاء من تستعني و

﴾ بال احنناس وهو بأن ينحىن﴿ ﴾ وهو لغة االحنناء ورشاع احنناء خاص برشوط تأىت وُيصل أقلهاخلامس الركوع﴿ الركن الصالة
﴾ لو ركبتيه﴿ األصابع من الكفني﴾ وهما ما عدا راحتاه﴿ ﴾ يقينا أى تبلغحبيث تنال﴿ رفع األىلع وخفض العجزة وتقديم الصدر
كىف مع االحنناس وال بلوغ األصابع دون الراحتني أو أحداهما وال عربة ببلوغ راحىت وضعهما عليهما عند اعتدال خلقته فال ي

﴾ أى الركوع يقينا لألمر بها ىف خرب املىسء صالته السادس الطمأنينة فيه﴿ طويل ولو اكن معتدال لم تبلغا وال مع الشك الركن
وال تقوم زيادة  ﴾1/92﴿﴾ بقدر سبحان اهلل﴿  ولووُتصل باستقرار األعضاء يلنفصل رفعه من الركوع عن اهلوّى هل وتكىف

ويشرتط ىف الركوع عدم الصارف فلو هوى نلحو تالوة فجعله ركواع لم يكف فالبّد أن ينتصب ثم يركع ويسن فيه  اهلوّى مقامها
 شربا وبني مّد الظهر والعنق اكلصحيفة ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بكفيه مع اتلفريق بني الركبتني وبني الرجلني
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أى الاكمل ذاتا وصفات وزيادة حبمده وكونه ثالثا ولو إلمام غري األصابع وسطا وتوجيها للقبلة وقول سبحان رىب العظيم 
حمصورين لم يرضوا وإلمام حمصورين ومنفرد الزيادة ىلع ذلك واإلتيان بامهلل لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت 

 وعصىب كما ىف العوارف قال فيها وينبىغ أن يكون قلبه ىف الركوع متصفا بمعناه من خشع لك سمىع وبرصى وعظىم ومىخ
وهو لغة االستقامة واملماثلة ورشاع عود الراكع إىل ما ما اكن عليه قبل ركوعه من  ﴾السابع االعتدال﴿ اتلواضع واإلخبات الركن
اثلامن الركن ﴿ جع غريه إىل ما اكن عليه قبل ركوعهوبأن ير ﴾قائما﴿ ﴾ املصىل القادربأن ينتصب﴿ قيام أو غريه فيحصل

أى االعتدال كما مّر ىف الركوع ويشرتط ىف االعتدال عدم الصارف فلو رفع فزاع من ىشء لم يكفه لالعتدال  ﴾الطمأنينة فيه
لك الرفع لالعتدال ألنه ما لو شك راكعا ىف الفاُتة فرفع بعد الطمأنينة يلقرأها فتذكر أنه قراها قبل فإنه يكفيه ذوخرج بفزاع 

ليس أجنبيا ويسن فيه أن يقول إذا رفع من الركوع سمع اهلل ملن محده وإذا استوى قال ربنا لك أو ولك احلمد أو امهلل لك أو ولك 
ة وتر احلمد أو احلمد لربنا محدا كثريا إلخ وأفضلها األول ونلحو مفرد زيادة أهل اثلناء إلخ والقنوت ىف اعتدال ثانية صبح وركع

نصف رمضان والصالة والسالم ىلع انلىب وآهل وصحبه آخره ورفع ايلدين مكشوفتني إىل السماء فيه واجلهر به إلمام وتأمني مأموم 
الركن  سمع ادلاعء ومشاركته لسإمام ىف اثلناء فإن لم يسمع قنت هو ويسن ىف اعتدال آخر لك ركعة من لك مكتوبة نلازلة ال نزلت

 ﴾ املصىلبأن يضع﴿ ﴾ ىف لك ركعة وهو لغة اخلضوع ورشاع وضع األعضاء اآلتية وضعا خمصوصاتنيرّ اتلاسع السجود م﴿
﴾ أى اجلبهة بمعىن بعضها وىه مكشوفة﴿ ﴾ أى موضع سجوده حال كونهاىلع مصاله﴿ ﴾ يعىن بعضها من شعر أو برشجبهته﴿

﴿و﴾ حال كون املصىل  بهة دون غريها لسهوتلهدران ىلع جانبها وإنما وجب كشفه من اجلما اكتنفه اجلبينان وهما املنح
﴾ بمعىن بعضها ىلع موضع سجوده حبيث لو اكن ُتته قطن النكبس وظهر أثره ىلع يده أى أحست به لو اكنت ُتته متثاقال بها﴿

نا فلو ﴾ بأن يرفع أسافله ىلع أاعيله يقيمنكسا﴾ حال كونه ﴿و﴿ وإنما خصت به خلرب إذا سجدت فمكن جبهتك وال تنقر نقرا
عكس لم يصح وكذا إن استويا ىف األصح فإن لم يمكنه صىل حبسب حاهل وأاعد فإن عجز عن وضع بعض اجلبهة إال ىلع حنو 

﴾ وإن قّل ولو مستورا وإن لم يتحامل عليه من شيئا﴿ ﴾ ىلع مصالهيضع﴾ بأن ﴿و﴿ وسادة وجب إن حصل به اتلنكيس وإال فال
 ﴾ لك منومن بطون أصابع﴿ ﴾ يقينا واملراد بالكف الراحة وبطون األصابعيهكف﴿ ﴾ لك منمن ركبتيه ومن بطون﴿ لّك 
﴾ ىف آن واحد خلرب أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم اجلبهة وايلدين والركبتني وأطراف القدمني ويشرتط فيه عدم رجليه﴿

ن اهلوّى أو منه بعد قصده اهلوّى الصارف فلو سقط من االعتدال ىلع وجهه قهرا لم ُيسب وجيب العود إيله خبالف ما لو سقط م
لعدم الصارف حيينئذ وعدم السجود ىلع حممول يتحرك حبركته ولو بالقّوة عند م ر نعم يصح ىلع حنو منديل بيده مع الكراهة 

 حكم املنفصل ﴾1/93﴿لكونه ىف
وإنما كّرر عنه بركنني عّدهما ركنني  ﴿تنبيه﴾ عّد السجودين هنا ركنا الُتادهما واملناسب لالكمهم ىف اتلقدم ىلع اإلمام واتلأخر

﴾ أى ىف لّك من السجودين يقينا ىلع ما مّر العارش الطمأنينة فيهدون غريه ألنه أبلغ ىف اتلواضع وفيه إراغم للشيطان الركن ﴿
ه وتفريق ويسّن فيه وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه مكشوفا اكيلدين جمافيا اذلكر مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذي

قدميه وركبتيه شربا وموجها أصابعهما للقبلة ومربزا هلما عن ذيله وضم غري اذلكر بعضه بلعض حىت القدمني والركبتني ىف 
الركوع والسجود وغريهما وكذا اعر وقول سبحان رىب األىلع وزيادة وحبمده وكونه ثالثا وملن مّر زيادة العدد وقول سبوح قدوس 

مهلل لك سجدت إلخ ووضع الكفني حذو املنكبني حبيث لو سقط منهما ىشء لوقع عليهما وضم أصابع رب املالئكة والروح ا
احلادى عرش اجللوس بني ﴿ ايلدين واستقبال القبلة بها ونرشها ونصب القدمني وكشفهما واالعتماد ىلع بطون أصابعهما الركن

ا رشاع للفصل ال ذلاتهما فاكنا قصريين فإن طّول أحدهما فوق ﴾ ولو ىف نفل ويشرتط فيه عدم تطويله اكالعتدال ألنهمالسجدتني
فيه بقدر الفاُتة ىف االعتدال وأقّل التشهد ىف اجللوس اعمدا اعملا بطلت صالته واختري أنهما طويالن وعدم ذكره املرشوع 

ما مّر ويسن فيه االفرتاش أو اإلقعاء ﴾ يقينا ىلع اثلاىن عرش الطمأنينة فيه﴿ الصارف فلو رفع فزاع من ىشء لم يكفه ملا مّر الركن
املسنون واألول أفضل ووضع يديه قرب ركبتيه حبيث تسامتهما رؤوس أصابعهما ونرش األصابع وضمها موجهة للقبلة وقول رب 
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 اغفر ىل إلخ ويسن إذا أراد انلهوض لركعة ثانية جلسة خفيفة لالسرتاحة بقدر اجللوس بني السجدتني وجيعل يديه ىلع فخذيه
فيها وال تسن بعد سجود تالوة ولو تركها اإلمام سنت للمأموم لقرص زمنها وتكره بلطء انلهوض ويعذر ىف اتلخلف هلا إىل ثالثة 
أراكن عند م ر وتسن تكبرية واحدة بمّدها مّدا ال يزيد ىلع سبع ألفات واالعتماد ىلع بطن الكفني مبسوطتني ىلع األرض عند 

﴾ يعىن اذلى يعقبه السالم للتشهد األخري﴿ ﴾ ىلع القادراثلالث عرش اجللوس﴿ احة الركنالقيام من سجود وتشهد واسرت
والسالم ويسن فيه اتلورك ملن ليس عليه سجود سهو وليس  ﴾ من الصالة ىلع انلىب وما بعده﴿ بتشهد حنو الصبحفيصدق 

ذاة رؤوس أصابعها طرف الركبة وايلمىن ىلع مسبوقا وإال فاالفرتاش ووضع اليرسى ىلع الفخذ اليرسى مبسوطة مضمومة وحما
طرف ركبته ايلمىن وقبض أصابعها إال املسبحة فريسلها ويضع اإلبهام ُتتها كعاقد ثالثة ومخسني ورفعها عند إال اهلل بال ُتريك 

راكته سالم علينا وىلع ﴾ بمعىن ما مّر وأقله اتلحيات هلل سالم عليك أيها انلىب ورمحة اهلل وبالرابع عرش التشهد األخري﴿ الركن
 عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل أو عبده ورسوهل وكذا وأن حممدا رسوهل عند م ر وإذا أراد األكمل

﴾ أى اخلمس الصلوات﴿ ﴾ أى انلامياتاملباراكت﴿ ﴾ مجع ُتية أى مجيع ما ُييا أى يعظم به من سالم وغريهفيقول اتلحيات﴿
﴾ أى اهلل السالم﴿ ﴾ وخمتصة به باالستحقاق اذلاىتهلل﴿ ثابتات ﴾ أى الصاحلات للثناء عليه الطيبات﴿ قيل ادلاعء خبريو

 ﴾ بايلاء املشّددة أو اهلمزأيها انلىبّ ﴿ ﴾ باحلفظ واملعونة أو التسليم أو السالمة من اآلفات وقيل اهلل معكعليك﴿ حفيظ ورقيب
إشارة إىل أنه يكشف هل عن حال املصىل من أمته حىت كأنه حارض  عليك وإنما خوطب  ﴾1/94﴿﴾ أى ورمحة اهلل وبراكته﴿

معه ليشهد هل بأفضل عمله ويلكون تذكر حضوره سببا للخضوع وذلا قال حجة اإلسالم وأحرض شخصه الكريم ىف قلبك قبل 
﴾ أى احلارضين من آدىم وملك السالم علينا﴿ منهقولك السالم عليك ويلصدق أمل املصىل ىف أنه يبلغه ويرّد عليه بما هو أوىف 

﴾ مجع صالح من مجيع اخللق وهو القائم حبقوق احلق واخللق وإنما فرس ىف خرب وودل صالح يدعو وىلع عباد اهلل الصاحلني﴿ وجىن
ب عبد اهلل احلداد أنه هل باملسلم ألن املراد فيه احلّث ىلع الزتّوج للنسل وهنا اتلعظيم للمدعّو هل وىف رشح اخلطبة عن احلبي

وقيل املراد بهم القائمون حبقوق اهلل والعباد وقيل املسلمون ونقل املناوى عن ابن عرىب أنه قال إذا قلت  يقصد من عناهم 
السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني أو سلمت ىلع أحد وقلت السالم عليكم فاقصد لك عبد صالح من عباده تعاىل ىف األرض 

ء ىّح وميت فإنه حينئذ يرّد عليك السالم فال فال يبىق ملك مقرّب وال روح مطهرة يبلغه سالمك إال رّد عليك وهو داعء والسما
ىف الرد عليك وأعظم  مستجاب لك فتفلح ومن لم يبلغه من عباده تعاىل املهيمني ىف جالهل تعاىل املشتغلني به ناب هو عنهم 

أشهد أن ال هلإ إال ﴿ ه لم يسمع أحد ممن سلمت عليه حىت ينوب عنه احلق ىف الرّد عليكفليت به رشفا حيث يرد عليك الرب 
﴾ وقد مّر الالكم عليهما وتشرتط مواالته عند م ر بمعناها ىف وأشهد أن حممدا رسول اهلل﴿ ﴾ بإداغم انلون ىف الالم وجوبااهلل

الئكة املقّربني بعد الصاحلني ووحده ال رشيك هل بعد إال اهلل وكونه وياء قبله واملالفاُتة نعم يغتفر زيادة الكريم بعد أيها انلىب 
بالعربية ىلع القادر كغريه من األذاكر فإن عجز ترجم عن املأثور فقط وبقية رشوط الفاُتة رشوط هنا فيجب إداغم لك مدغم فلو 

﴾ آلية اخلامس عرش الصالة ىلع انلىب ﴿ كنأظهره لم تصح صالته إن لم يعده صوابا ألن فيه ترك شّدة أو إبدال حرف بآخر الر
ىلع ﴿ ﴾ أو صىل اهللامهلل صل﴿ ﴾ أى الصالة ىلع انلىبوأقلها﴿ صلوا عليه مع اإلمجاع ىلع عدم وجوبها ىف غري الصالة فتعني فيها

تيت ايلاء ىف صّل ﴾ أو ىلع رسوهل أو انلىب ال أمحد وعليه والرسول واحلارش والعاقب وحنوها ورشوطها رشوط التشهد ولو أحممد
حرم وىف ابلطالن خالف وأكملها كما ىف الروضة امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد كما صليت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم 

بل ىف وبارك ىلع حممد وىلع آل حممد كما باركت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم إنك محيد جميد وأوىل منه ملنفرد وإمام حمصورين 
ام غريهم ما ىف األذاكر وهو امهلل صل ىلع حممد عبدك وسولك انلىب األىّمّ وىلع آل حممد وأزواجه وذّريته كما صليت اتلحفة وإلم

ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم ىف العاملني إنك محيد جميد أى اكمل ىف الرشف والكرم وال بأس بزيادة سيدنا بل عند م ر تندب وآل 
ق وباىق  أوالده وإنما خص ألنه لم جتتمع الربكة والرمحة ىف القرآن لغريه ويسن ادلاعء بعد الصالة بما شاء دينا إبراهيم إسم عيل وإسح 

ودنيا وباملأثور أوىل وأفضله امهلل إىن أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب أى الربزخ ومن فتنة املحيا واملمات أى احلياة 
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اب ومنه امهلل إىن أعوذ بك من املغرم واملأثم أى ادلين واإلثم وامهلل اغفر ىل ما قّدمت واملوت ومن رّش فتنة املسيح ادلجال أى الكذ
وما أرسرت وما أعلنت وما أرسفت وما أنت أعلم به  مغفورا أو حبيث ُيفظ من أن يقع فيه ﴾1/95﴿وما أّخت أى إذا وقع يقع 

وب ثبت قلىب ىلع دينك ومنه امهلل إىن ظلمت نفىس ظلما كثريا وال مىن أنت املقّدم وأنت املؤّخر ال هلإ إال أنت ومنه يا مقلب القل
يغفر اذلنوب إال أنت فاغفر ىل مغفرة من عندك وارمحىن إنك أنت الغفور الرحيم وروى بدل كثريا كبريا باملوحدة فيسن اجلمع 

ما ورد فيه وقد ُيرم إذا اشتّد التشويش به وينبىغ اتلعميم ىف ادلاعء ويكره اجلهر بالتشهد وما بعده وكذا باىق أذاكر الصالة إال 
فالبّد من اإلتيان بأل واكف اخلطاب وميم اجلمع واملواالة بني لكمتيه ﴾ السادس عرش السالم وأقله السالم عليكمالركن ﴿

 الوارد ويشرتط فيه عدم الصارف وإسماع نفسه ولو بالقّوة واستقبال القبلة بصدره إىل تمامه بميم عليكم وعدم الزيادة ىلع
وانلقص عنه نعم لو قال السالم اتلام أو احلسن أو كرس السني أو سكون الالم أو فتحها وقصد به معىن السالم ولو مع غريه أو مجع 
بني أل واتلنوين أو زاد واوا لم يرض والعطف ىلع ما قبله وأكمله السالم عليكم ورمحة اهلل واختري زيادة وبراكته واعتمده حج ىف 

يسن تسليمة ثانية وإن تركها إمامه إن لم يعرض معها أو قبلها مبطل كحدث وإال حرمت وبعدها أسألك الفوز باجلنة جلنازة و
واالبتداء به مستقبال للقبلة بوجهه واالتلفات باألوىل حىت يرى من ىلع جانبه وىف والفصل بني التسليمتني بقدر سبحان اهلل 

األيرس ناويا املأموم باثلانية الرّد ىلع اإلمام ومن سلم من املأمومني إن اكن عن يمني اإلمام اإلحياء من خلفه خده األيمن وباثلانية 
 فإن اكن عن يساره فباألوىل وإن اكن قباتله ختري واألوىل أحب واإلمام الرّد ىلع مأموم سلم قبل سالمه اثلانية وإال نوى االبتداء بها

﴾ السابع عرش الرتتيب﴿ كة ومؤمىن إنس وجّن إىل آخر الكون علوى وسفىل الركنولك مصّل السالم ىلع من ىلع يمينه من مالئ
بقعودها فهو فيما  املشتمل ىلع قرن انلية باتلكبري ىف القيام والقراءة به والتشهد والصالة ىلع انلىب ألراكنها كما ذكر ىف تعدادها 

﴾ أى الرتتيب بتقديم ركن قوىل هو السالم أو تعمد تركه فإن﴿ عدا ذلك وعّده ركنا بمعىن الفرض صحيح وبمعىن اجلزء تغليب
﴾ صالته إمجااع تلالعبه خبالف قوىّل غري السالم ىلع قوىل أو بطلت﴿ ﴾ مع العلم واتلعمدكأن سجد قبل ركوعه﴿ فعىل مطلقا

املرتوك ولو أاعده أما ىلع فعىل لكن ال ُيسب ما تقدم ىلع حمله وخبالف السنن فإنه لو قدم مؤخرا ىلع مثله اعتّد به وفات ثواب 
﴾ برتك الرتتيب ثم ذكر املرتوك فما فعله بعده لغو وإن سها﴿ واجب كما لو قدم السورة ىلع الفاُتة ثم أىت بها بعدها فيتعتّد بها

 بطلت ﴾ أى إىل اإلتيان به فورا حمافظة ىلع الرتتيب وإالإيله﴿ ﴾ بفتح أّوهل أى يرجع غري املأمومفليعد﴿ لعدم وقوعه ىف حمله
﴾ أى باملثل اذلى هو فيه به بعده فتتمّ ﴿ ﴾ فيماأو﴿ ﴾ بأن لم يتذكر إال وهو ىف مثله من ركعة أخرىإال أن يكون ىف مثله﴿ صالته

﴾ وإن اكن أّوهلا أو أثناءها اكلفاُتة ما سها به﴿ ﴾ ما بينهما وهوولغا﴿ ﴾ إن اكن أخرها اكلسجدة اثلانيةركعته﴿ أو فيما بعده
رتوك وأىت بما بعده منها وتدارك ابلاىق من صالته هذا إن اكن املثل من الصالة وإن نوى به غريه كجلوس بني حسب هل عن امل

وعرف عني املرتوك وحمله وإال أخذ بايلقني وأىت بابلاىق نعم إن جّوز أن السجدتني نوى به االسرتاحة وإال كسجدة تالوة لم جيزئه 
 أما املأموم فال يعود هل بل يأىت بركعة بعد سالم إمامهمرتوكه انلية أو اتلكبرية بطلت صالته 

﴿تنبيه﴾ الشك اكتلذكر فلو شك راكعا هل قرأ الفاُتة أو ساجدا هل ركع أو اعتدل قام فورا وجوبا وال يكفيه ىف  ﴾1/96﴿
 قائما لم تلزمه فورا ألنه لم ينتقل عن حملهااثلانية القيام راكعا ولو شك ىف قراءة الفاُتة 

: األول﴾ تسن سجدة تالوة ألمام ومنفرد وقارئ ومستمع وسامع وتتأكد هلما وىه ىف أربع عرشة آية ليس منها سجدة ﴿تتمات
ىلع نبينا وعليه الصالة والسالم وسجدة الشكر حلدوث نعمة أو  ص فتبطل بها الصالة وتندب خارجها شكرا لقبول توبة داود

اهلل تعاىل بسجدة لغري سبب ويصح بركعة اثلانية ىف صالة انلفل وهو كثري فمنه ما  أو رؤية مبتىل وُيرم اتلقرّب إىلاندفاع نقمة 
تسّن فيه اجلماعة وهو العيد والكسوف واالستسقاء والرتاويح ووتر رمضان وما عداه ال تسن فيه فالعيد ركعتان يكرب ىف األوىل 

ريتني غري األوىل بسبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل بعد االفتتاح وقبل اتلعوّذ سبعا وىف اثلانية مخسا يفصل بني لك تكب
أكرب وال حول وال قوة إال باهلل العىّل العظيم ويقرأ فيهما ق واقرتبت أو األىلع والغاشية ووقتها بني طلوع الشمس إىل الزوال 

 منهما ومن السجودين وتفوت والكسوف للشمس واخلسوف للقمر ركعتان اكلعيد وأكملها بركوعني وقيامني وتطويل لك
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باالجنالء هلما وبغروب الشمس واالستسقاء ركعتان اكلعيد إال الوقت فال يتعني ولكنه األوىل ويسّن بعدهما خطبتان اكلعيد 
 وهنا يستغفر بدهل والرتاويح عرشون ركعة وىه قيام رمضان ووقتها اكلوتر بنيلكن ىف العيد يكرب ىف األوىل تسعا واثلانية سبعا 

فعل العشاء وطلوع الفجر ويكره اإلفراط ىف ختفيفها بل ُيرم إن أخّل بىشء من األراكن فيكون ال هو صىل وفاز وال ترك 
فاعرتف ويسلم وجوبا من لك ركعتني والوتر أقله ركعة ويكره االقتصار عليها وأدىن كماهل ثالث فخمس فسبع فتسع وأكرثه 

ثلالث فإن فعل فاألوىل ترك التشهد األّول ويقرأ ىف األوىل من اثلالث األىلع إحدى عرشة ويكره الوصل إن اقترص ىلع ا
والاكفرون ىف اثلانية واإلخالص واملعوّذتني ىف اثلاثلة ويسّن بعده السواك وادلاعء املأثور وهو مشهور والرواتب املؤكدة وىه عرش 

وىف اإلحياء ويندب زيادة ركعتني بعدها غري الرواتب معة ركعات ثنتان قبل الصبح وثنتان قبل الظهر وثنتان بعده أو بعد اجل
يصليها ىف ابليت أو ىف املسجد بعد االنتقال ملحّل آخر وثنتان بعد املغرب والعشاء وغري املؤكدة وىه اثنتا عرشة ثنتان قبل الظهر 

اق بعد خروج وقت الكراهة غري الضىح وبعدها وقبل املغرب والعشاء وأربع قبل العرص فينبىغ املواظبة عليها ومنه ركعتا اإلرش
قال ىف العوارف وأربع بعدها بصليها بنية االستعاذة باهلل من رش يومه ويللته ثم ركعتان بنية االستخارة للك عمل يعمله ىف يومه 

دىن الكمال أربع فست ورّده ىف اتلحفة بأنه لم يرد هلا أثر ىف السنة ومنه الضىح وأقلها ثنتان وأكرثها ثنتا عرشة وأفضلها ثمان وأ
ثنتني فإن زاد قال حج فالقياس أنه يقرأ بسورىت اإلخالص ومنه أربع وسن قراءة والشمس ىف األوىل والضىح ىف اثلانية إن صىل 

سنة الزوال غري راتبة الظهر وصالة األوّابني بني املغرب والعشاء وأكرثها عرشون وأقلها ثنتان واتلحية ثنتان فأكرث بتسليمة 
رر بتكرر ادلخول ويقرأ فيها بسورىت اإلخالص وسنة الوضوء وصالة احلاجة ثنتان بسورىت اإلخالص ويندب بعدها ال هلإ إال وتتك

الكريم سبحان اهلل رب العرش العظيم إلخ وىف اإلحياء أنها ثنتا عرشة ركعة وأنه رواها ابن مسعود ومنه  ﴾1/97﴿اهلل احلليم 
يذنب ذنبا فيتطهر ويصىل ثم يستغفر اهلل إال غفر اهلل تعاىل هل وصالة التسبيح أربع واألفضل صالة اتلوبة كما ورد ما من رجل 

والرابعة سورىت اإلخالص كونها بتسليمة إن صالها نهارا وإال فبثنتني ويقرأ ىف األوىل أهلاكم وىف اثلانية والعرص وىف اثلاثلة 
مدك تبارك اسمك وتعاىل جدك وال هلإ غريك وقبل اتلعوّذ سبحان اهلل ويقول بعد االفتتاح الوارد فيها وهو سبحانك امهلل وحب

واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل العىل العظيم مخس عرشة مرة وبعد القراءة وىف لّك من الركوع 
العرش الىت بعدها بعد الرفع من السجود اثلاىن إما واالعتدال والسجودين وجلوسهما عرشا وقيل يأىت باخلمسة عرش بعد القراءة وب

قبل القيام وإما بعده وقبل القراءة كما ىف انلصائح وكذا لك ركعة ثم يدعو بعد التشهد األخري بامهلل إىن أسألك توفيق أهل اهلدى 
ضها ىف ركن أىت بها ىف اذلى ومناصحة أهل اتلوبة إلخ ثم يسلم قال ىف انلصائح ومن نىس التسبيحات أو بعوأعمال أهل ايلقني 

بعده قلت وال ينبىغ للمتنسك أن يدع هذه الصالة ىف لك أسبوع أو ىف لك شهر وذلك أقله واهلل أعلم ومنه ركعتان بعد الوتر 
يصليهما وركعتان عند إرادة السفر قبل  يصليهما جالسا يقرأ ىف األوىل الزلزلة وىف اثلانية اتلاكثر قال حجة اإلسالم اكن 

روجه من بيته فإذا سلم قرأ آية الكر ى وئليالف قريش وداع بإخالص قلب وركعتان لكما نزل ىف سفره وبعد اخلروج من خ
احلمام وعند القتل ودخول بيته واخلروج منه وبأرض لم يعبد اهلل فيها أو لم يمّر بها وعند الزفاف قبل الوقاع للك من الزوجني وال 

وذى السبب وال يتعني هل وقت وهل اإلحرام بركعة فما فوق شفعا ووترا والزيادة ىلع ما نوى ؤقت حّد للنفل املطلق وهو غري امل
 وانلقص عنه لكن البد من انلية قبل الرشوع ىف الزوائد وإال بطلت وإذا أحرم مطلقا فله أن يسلم مع جهله كم صىل

وإطالة القيام أفضل من عدد الركعات وفعلها خري موضوع واحلاصل أنه ينبىغ اإلكثار من صالة انلفل إذ ىه أفضل عبادة ابلدن و
والضىح ولك ما يسن مجاعة ىف املسجد أفضل قال ىف ابليت وفعل املكتوبة للرجل وركعىت الطواف واإلحرام وسنة اجلمعة القبلية 

ا وسلكوا طرقا من الضالل من الصالة ذكر اهلل وإذا حصل اذلكر فأّى حاجة إيلهىف العوارف وقد غلط أقوام وظنوا أن املقصود 
وركنوا إىل أباطيل اخليال وحموا الرسوم واألحاكم ورفضوا احلالل واحلرام وقوم آخرون سلكوا ىف ذلك طريقا أّدتهم إىل نقصان احلال 

علموا أن ألنهم اعرتفوا بالفرائض وأنكروا انلوافل واغرتوا بتيسري روح احلال وأهملوا أفضل األعمال ولم يحيث سلموا من الضالل 
ال توجد ىف ىشء من األذاكر واألحوال واألعمال وما دام العبد ىف دار ادلنيا ىف لك هيئة من اهليآت ولك حركة من احلراكت أرسارا 
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مثل القائم بالواجبات معرضا عن األعمال فهو عني الطغيان فاألعمال تزكو باألحوال واألحوال تنموا باألعمال وىف لطائف املنن 
ا والقائم بها وبانلوافل مثل عبدين خارجهما امللك ىلع أربعة دراهم لك يوم فأحدهما قام بها فقط واآلخر قام بها وعمد املكتىف به

إىل طرف الفواكه وغرائب اتلحف فاشرتاها وأهداها هل فهو ال شك أوىل بوّد امللك من اآلخر وقال فيها أيضا وملا اكنت الفرائض 
وقت  لم يدخل فيها إال باختيار اهلل هل فاندفع هوى العبد فيها ألنه  ﴾1/98﴿تمه عليه اقتضاها احلق من عبده إلزام ح

أعدادها وأمدادها وأسبابها فلما اكنت كذلك اكن قيام العبد مقتطعا عن اختياره نلفسه راجعا إىل اختيار اهلل هل فأوجبت القرب 
بمثل ما افرتضته عليهم ثم قال وما يزال عبدى يتقرب إىّل بانلوافل حىت  منه ما لم يوجبه غريها فذللك قال وما تقرّب إىّل املتقربون

 أحبه فاعلم أن انلوافل ىه الزيادة وذللك سىم انلفل نفاال وهو ما ينفله اإلمام من الغنيمة ملن يراه زائدا ىلع نصيبه ولم جيعل 
بها كما ىف احلديث إنه ينظر ىف صالة العبد فإن هو قائم  واجبا إال وجعل من جنسه نافلة حىت إذا قام به العبد وفيه خلل ّما جرب

 بها كما أمره اهلل جوزى عليها وأثيبت هل وإن اكن فيها خلل كملت من نافلته

ىلع اذلكور األحرار ﴿ ﴾ فىه ىف الركعة األوىل من اجلمعة فرض عنياجلماعة﴿ فيما يتعلق باجلماعة واجلمعة أما ﴿فصل﴾
﴾ واملستأجرين إجارة عني وىف حنو الرتاويح سنة وىف غري ذلك من السنن مباحة وىف غني غري املعذورينابلال﴿ ﴾ العقالءاملقيمني

حنو األداء بالقضاء وعكسه مكروهة وفيما إذا اختلف نظم الصالة كصبح وكسوف ممنوعة وىف أّول ركعة من املكتوبة املؤداة غري 
و بعضهم حبيث يظهر الشعار ىف حمل إقامتها بأن تقام ىف ابلدل الصغرية ﴾ فتحصل بإقامة لكهم أفرض كفاية اجلمعة ىلع من مر﴿

بمحل وىف الكبرية بمحاّل حبيث يمكن قاصدها إدراكها بال مشقة ظاهرة وآكدها مجاعة الصبح السيما صبح اجلمعة فالعشاء 
ا لم يكن إمامه ممن ال يعتقد وجوب بعض لم يفّوتها ىلع أهله بذهابه إيله وما كرث مجعه أفضل ملفالعرص واملسجد للرجل أفضل ما 

الواجبات أو حنو فاسق وتدرك فضيلة مجيعها بإدراك جزء من الصالة مع اإلمام أّوهلا أو أثناءها أو آخرها بأن بطلت صالة اإلمام أو 
ليس كفضل من  فارقه بعذر ما لم يرشع ىف السالم عند م ر أو ينطق بميم عليكم عند حج قبل فراغ املأموم من اتلحرّم لكن

أدركها لكها ويدرك فضل اتلحرّم حبضور ُترم اإلمام واتباعه فورا وينبىغ املحافظة عليه خلرب للك ىشء صفوة وصفوة الصالة 
من غري تطويل وتميز بني ادلاخلني ويكره ىف غريهما وإاعدة الفرض اتلكبرية األوىل ويسن انتظار داخل ىف ركوع وتشهد أخري 

رشع فيه اجلماعة أو وترا عند حج برشط كونه أداء وصحة األوىل وإن لم تغن عن القضاء كمتيمم لربد ونية ولو مجعة ونفال ت
الفرضية الصورية ىف الفرض وكون اجلماعة ىف مجيعها عند م ر وتكىف ىف ركعة عند حج وعدم الزيادة ىلع مرة وفرضه األوىل أما 

طر وثلج وبرد بّل اثلوب ومرض شّق وتمريض من ال متعهد هل أو هل واشتغل املعذورين بىشء من األعذار املرخصة ىف تركها كم
برشاء حنو داء وإرشاف حنو قريب وزوجة وصهر ومملوك وصديق وأستاذ ومعتق وعتيق ىلع موت وخوف ىلع نفس أو عضو أو مال 

﴾ فىه واجلماعة ىف الركعة عةاجلم﴾ أما ﴿و﴿ ومالزمة غريم معرسا فال جتب عليهمأو اختصاص وإن قّل بل وإن اكن لغريه 
إذا اكنوا ﴿ ﴾ أى اذلكور األحرار املقيمني ابلالغني لكن ال جتب إقامتها عليهم إالفرض عني عليهم﴿ األوىل منها كما مرّ 

﴾ ذكرا متوطنا ألن هذا العدد فيه كما إذ هو زمن بعث األنبياء وقدر ميقات مو ى واجلمعة ميقات املؤمنني وجنوز كون أربعني
﴾ ىف﴿ مها عبدا أو مسافرا أو صبيا أو حمدثا لم ينب حدثه إال بعد الصالة إن زاد ىلع العدد والبد أن يكون توطنهم وإقامتهمإما

 ﴾ أى مسافرىلع من﴾ كما جتب ىلع املتوطنني بنحو بدل جتب ﴿و﴿ ﴾ بدل أو قرية ولو من خشب أو قصب أو سعفأبنية﴿ خطة
﴾ توطن وىلع من﴿ ﴾ غري يوىم ادلخول واخلروج فأكرث النقطاع سفره بذلكم صحاحاإلقامة عندهم أربعة أيا ﴾1/99﴿نوى ﴿

يبلغه منه انلداء وتصح منهما وإن تنعقد بهما إذ انلاس ىف اجلمعة ستة أقسام من تلزمه وتنعقد به وتصح منه وهو من مجع حمال 
املعذور كمريض ومن تلزمه وال تصح منه وهو  الرشوط وعكسه وهو الاكفر األصىل وغري املمز ومن ال تلزمه وتنعقد به وهو

﴾ نداء﴿ ﴾ منه ولو بالقّوةبلغه﴿ املرتد ومن تلزمه وتصح منه وال تنعقد به وهو من اكن مقيما غري متوطن أو متوطنا بمحل
 ﴾ أى السامعمن طرف يليه﴿ ﴾ أى اعىل الصوت عرفا يؤذن كعادته ىف علّو الصوت وهو واقف بمستو ولو تقديراصيت﴿ شخص

﴾ أى اجلمعة مع سكون الريح ولو تقديرا والصوت حبيث يعلم أن ما يسمعه نداء اجلمعة وإن لم يبني اللكمات وهو من بدلها﴿
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معتدل السمع خلرب بذلك وجتب ىلع اعص بسفره ال ىلع مسافر سفرا مباحا ولو قصريا وُيرم ىلع من لزمته السفر بعد الفجر إال 
وخطبتان قبلها ﴿ ﴾ ويصح رفع وقتوقت الظهر﴿ ﴾ مع ما مر أن تقعورشطها﴿ ه عن الرفقةإن أمكنته بطريقه أو توحش بتخلف

 ﴾ أى يسمع أراكنهمايسمعهما﴿ ﴾ أى ىف وقت الظهر فلو ضاق عن الركعتني مع اخلطبتني صلوا ظهرا والبد من كون اخلطبتنيفيه
 ﴾ الركعة األوىل منهما كما مروأن تصىل﴿ عند م ر﴾ اذلين تنعقد بهم اجلمعة ولو بالقّوة حبيث لو أصغوا لسمعوا األربعون﴿
﴾ أى األربعني اذلين سمعوا اخلطبة فلو نقصوا باالنفضاض أو غريه ىف اخلطبة أو بينها وبني الصالة أو ىف الركعة مجاعة بهم﴿

طبة فحينئذ يبىن ىف اثلالث األوىل بطلت اخلطبة ىف األويلني واجلمعة ىف اثلاثلة وصارت ظهرا إال إن تّموا فورا ممن سمع أراكن اخل
ىلع ما مىض إن أدركوا الفاُتة والركوع قبل ارتفاع اإلمام عن أقله أو أحرم قبل االنفضاض من كمل العدد به وإن لم يسمع 

أدركها تابعون ملن اخلطبة ألنهم ملا حلقوا والعدد تاّم صار حكمهم واحدا ثم إن أدرك األّولون الفاُتة لم يشرتط تمكنهم منها ألنهم 
﴾ مثال وإن عظمت وكرثت مساجدها إال لعرس اجتماع بأن لم ببدلها﴿أخرى أو تسبقها مجعة﴾ وأن ال تقارنها ﴿ وإال اشرتط

يوجد حمل يسعهم بال مشقة ولو غري مسجد والعربة بمن يغلب فعلهم هلا اعدة كما ىف اتلحفة وانلهاية واملغىن قال ىف اإليعاب 
فعل واعتمده سم واعتمد مجع اعتبار من تصح منه وإن لم تلزمه وفيه فسحة فإن سبقتها مع عدم والقياس اعتبار من ُيرض بال

﴾ وأراكن اخلطبتني﴿ عرس االجتماع فالسابقة ىه الصحيحة فإن تقارنا بطلتا والعربة ىف السبق واملقارنة بالراء من تكبرية اإلمام
﴾ أى احلمد وما اشتق منه مع إضافته للجاللة اكحلمد هلل أو اهلل محد﴿ مخسة من حيث املجموع وثمانية من حيث اجلميع األول

الصالة ىلع انلىب ﴾ اثلاىن ﴿و﴿ أو محد اهلل أو أنا حامد اهلل فال يكىف حنو ال هلإ إال اهلل أو الشكر هلل أو احلمد للرمحنهلل احلمد 
صالة ىلع حممد أو أمحد الرسول أو انلىب أو احلارش ﴾ أى مصدرها وما اشتق منه اكمهلل صل أو صىل اهلل أو أصىل أو نصىل أو ال

﴾ الوصية باتلقوى﴾ اثلالث ﴿و﴿ أو البشري أو حنو ذلك وال يكىف سالم اهلل ىلع حممد أو رحم حممدا أو صىل اهلل عليه بالضمري
و أحدهما وتكىف ولو وىه املقصود األعظم فال يكىف اتلحذير من ادلنيا بل البد من احلّث ىلع الطاعة والزجر عن املعصية أ

﴾ اكملة مة﴾ الرابع ﴿آية مفهو﴿ ﴾ أى ىف لك منهافيهما﴿ بغري لفظها اكحذروا عقاب اهلل أو انلار أو أطيعوا اهلل وهذه اثلالثة أراكن
أو قبلهما أو بعدهما أو سطهما واألفضل ىف األوىل تلقابل  ﴾ىف إحداهما﴿ حبكم منسوخ أو قصة تقرأ ﴾1/111﴿وإن تعلقت 

ىف اثلانية وخروجا من اخلالف وكونها ىف آخرها بل تندب قراءة ق بكماهلا بعد األوىل وال يكىف بعض آية وإن طال عند  ادلاعء
﴾ الشامل للمؤمنات إذ املراد ادلاعء للمؤمنني﴾ اخلامس اإلتيان بما ُيصل به ﴿و﴿ حج ولو قرأ بنية الوعظ والقراءة أو أطلق كىف

ت والواجب ادلاعء ملن حرض بل لو خصص أربعني من احلارضين كىف ال إن خصص الغائبني به اجلنس ولكن يسن ذكر املؤمنا
وإن كرثوا ومنه يعلم أنه ال يكىف عنه ادلاعء نلحو الصحابة وال بأس بادلاعء للسلطان بعينه حيث ال جمازفة ىف وصفه ويسن 

﴾ األصغر الطهارة عن احلدثني﴿ منهما تسعة األول ﴾ أى رشوط لكىف اثلانية ورشوطهما﴿ لوالة املسلمني وجيوشهم ويتعني هذا
﴾ من ثوب ىف ابلدن واملاكن واملحمول﴿ ﴾ الغري املعفّو عنهاوعن انلجاسة﴿ واستأنف وإن قرص الفصلواألكرب فإن سبقه تطهر 

﴾ القياماثلالث ﴿﴾ و﴿ ﴾ وإن قلنا باألصح أنهما ليستا بدل ركعتنيسرت العورة﴾ اثلاىن ﴿و﴿ وغريه بتفصيله السابق ىف الصالة
﴾ اجللوس بينهما﴾ الرابع ﴿و﴿ فيهما ىلع القادر باملعىن السابق ىف قيام الفرض فإن عجز فجالسا ثم مضطجعا واألوىل االستخالف

لالتباع فلو تركه ولو سهوا لم تصح واجلالس يفصل بسكتة ورشطه عدم الصارف ال انلية لكن تسن وأقله قدر الطمأنينة وأكمله 
﴾ الصالة﴿بني ﴾ وبينهما و﴿ أى اخلطبتني بمعىن أراكنهما ﴾الوالء بينهما﴾ اخلامس ﴿وخالص وتندب قراءتها فيه ﴿قدر سورة اإل

 بهما فإن طال بقراءة فإن اكن فيها وعظ فال تقطع وإال قطعت كما ىف اتلحفة عن بعضهمبأن ال يطول الفصل عرفا بما ال يتعلق 
﴾ وإن اكن لّك احلارضين أاعجم نعم وإن لم يكن فيهم من ُيسنها وال العربيةب﴿ تكون﴾ أراكن لك منهماأن ﴾ السادس ﴿و﴿

أمكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب واحد غري اآلية بلسانهم والسابع كونهما بعد الزوال واثلامن ما مّر من استماع األربعني 
ندب كونهما ىلع منرب أو مرتفع والسالم من اخلطيب واتلاسع كونهما قبل الصالة واملعتمد أن ترتيب أراكنهما اثلالثة األول سنة وي

ىلع لك صف وإذا أقبل عليهم بعد صعود ما يىل املسرتاح واجللوس عليه حال األذان وكونهما بليغة ومفهومة وقصرية واالعتماد 
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 ىلع حنو سيف أو عصا بيساره واملبادرة بالزنول إذا فرغ ويكره اتلفات ودّق درج املنرب ىف صعوده برجله
قراءة سورة اجلمعة أو سبح وىف اثلانية املنافقون أو الغاشية والغسل حلارضها ووقته من الفجر  ﴿تنبيه﴾ يندب ىف الركعة األوىل

وتأخريه للرواح واتلبكري لغري اإلمام ولبس أبيض واتلنظيف حبلق وحنوه واملىش بسكينة واالشتغال بقراءة أو ذكر ىف طريقه وىف 
بة وكره سالم داخل لكن جيب الرّد ويستحب تشميت اعطس وقراءة الكهف يومها ويللتها واإلكثار املسجد واإلنصات للخط

فيهما واإلكثار منها وأقله ثلثمائة وادلاعء ىف يومها وقراءة آل عمران وهود وادلخان وُيرم  منها وأقله ثالث مرات والصالة عليه 
ذان اثلاىن ويكره قبله وبعد الزوال وال تدرك اجلمعة إال بركعة وورد من قرأ التشاغل عنها ببيع وغريه مما ال يضطر إيله بعد األ

الفاُتة واملعوذات سبعا سبعا عقب سالمها قبل إثناء رجله غفر هل ما تقّدم وما تأّخر وأعطى أجرا عدد من آمن باهلل ورسوهل قال 
أربع مرات أغناه اهلل ورزقه من حيث ال ُيتسب وغفر هل الغزاىل ويقول امهلل يا غىن يا محيد إلخ قال الرشقاوى من واظب عليه 

 وودله وسيأىت أن ترك اجلمع واجلماعة من الكبائر ﴾1/111﴿وحفظ هل دينه ودنياه وأهله  ما تقّدم وما تأخر
 ﴾ أنىف مجعة أو غريها﴿ ﴾ بغريه سواء اكنمقتديا﴿ ﴾ أى أراد الصالةجيب ىلع لك من صىلىف رشوط صحة االقتداء ﴿﴿فصل﴾ 

إمامه اذلى يريد االقتداء به وىه ستة األول أن ال يعلم بطالن صالته حبدث أو غريه اثلاىن أن ال يعتقد يراىع رشوط االقتداء ىف 
ابلطالن أو يظنه كمجتهدين اختلفا ىف القبلة أو إناءين أو ثوبني وخمالف علمه ترك فرضا عنده اكلبسملة ولو أمريا عند م ر 

وب القضاء عليه كمتيمم لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده الرابع أن ال يشك ىف كونه مأموما أو إماما اثلالث أن ال يعتقد وج
فباألوىل العلم فلو رأى اثنني وشك أيهما اإلمام لم يصح االقتداء بأحدهما وإن ظن أنه اإلمام باجتهاد عند حج اخلامس أن ال 

لو عن حرف منها أو عن إخراجه من خمرجه أو عن تشديدة منها ولو ىف يكون أميا وهو من ال ُيسن حروف الفاُتة بأن يعجز و
نعم جيوز اقتداء مثله ىف وال يرض جتويز كونه أميا أو به مانع أخر لم تقم قرينة ظاهرة عليه كإرساره ىف حمل اجلهر وإال رّض رسية 

نها يغري حرفا وإن أبدل لك منهما حرفه راء مثال ذلك احلرف به وإن أبدهل أحدهما راء واآلخر عينا مثال خبالف ما إذا اكن لك م
السادس أن ال يقتدى اذلكر واخلنىث بغري ذكر واضح أما املرأة فتقتدى برجل وخنىث وامرأة وبعد توفر هذه الرشوط البد أن يراىع 

﴾ إمامه ىف املوقفىلع ﴿ ﴾املأموم ىف جزء من صالة غري صالة شدة اخلوفأن ال يتقدم﴿ رشوط صحة اجلماعة وىه سبعة األول
ال بقيد الوقوف إذ قد يصىل قاعدا أو غريه والعربة ىف اتلقدم بعقب رجل القائم املعتمد عليها وأيلة القاعد وجنب يعىن ىف املاكن 

املضطجع وكذا برأس املستلىق عند م ر فإن تقدم بىشء مما ذكر جزء منها لم تصح صالته وال عربة بغري ذلك ما لم يعتمد عليه 
 ﴾ وسائر األفعال الواجبةاإلحرام﴾ اثلاىن املتابعة هل ىف اتلحرم فيجب أن ال يتقدم عليه ىف تكبرية ﴿و﴿ بع قائم وركبىت قاعدكأصا
﴾ بالصالة يعىن يتبني اإلحرام﴿ ﴾ بعض تكبريةىف﴿ ﴾ الصادرة من املأموم إلمامه يقينا أو شاكاملقارنة﴿ ﴾ بضم أّوهلبل تبطل﴿

ا أحرم ثم تذكر أنه قارن أو شك ىف أثناء اتلكبرية أو بعدها وطال الزمن فعلم أنه جيب تأخري مجيع تكبرية أنه لم يدخل فيها فيما إذ
﴾ وتكره﴿ املأموم يقينا عن مجيع تكبرية اإلمام خلرب إذا كرب فكربوا أما لو زال الشك عن قرب فال يرض كهو ىف أصل انلية

ام من سائر األفعال وتفوت بها فضيلة اجلماعة فيما قارنه فيه واألقوال ولو ىف رسية ﴾ أى اإلحرىف غريه﴿ املقارنة من املأموم لسإمام
ما لم يعلم أنه لو تأخر إىل فراغه من القراءة لم يدركه ىف الركوع فيندب أن يكون ابتداؤه متأخرا عن ابتداء إمامه ومتقدما ىلع 

 يرشع حىت يصل اإلمام حلقيقة املنتقل إيله ما لم يعلم أنه لو فعل فراغه منه واألكمل تأخر ابتداء فعله عن مجيع حركة اإلمام فال
لم يدركه ىف املنتقل إيله فيفعل حينئذ ما يظن به إدراكه فيه والواجب أن ال يتأخر بركنني وال يتقدم عليه بركن وتندب ذلك 

فق تأمني املالئكة وإن وصله بالفاُتة وألنه ﴾ فاألفضل فيه املقارنة بأن يؤّمن معه يلواإال اتلأمني﴿ املتابعة هل ىف لك مندوب
لقراءة اإلمام وقد فرغت فمعىن خرب إذا أّمن فأّمنوا إذا أراد أن يؤّمن فإن فاتته املقارنة أّمن بعده وإن رشع ىف السورة ولو أخره 

ىف اتلحفة خالفه ولو فراغ من اإلمام عن زمنه املرشوع أّمن قبله واعتمد ىف األسىن أنه لو جهر ىف رسية ال يؤّمن لقراءته لكن 
﴾ مع العلم فعىلّ ﴿ تام ﴾1/112﴿﴾ بركن﴿ ﴾ ىلع إمامهتقدمه﴿ ﴾ ىلع املأموموُيرم﴿ الفاُتة معا كىف تأمني واحد وإال أّمن للك

 ﴾و﴿ ةواتلعمد بل هو من الكبائر كما يأىت إن شاء اهلل تعاىل واعتمد حج أن السبق ببعضه مكروه اكتلأخر بتاّم وال تبطل به الصال
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﴾ فعليني متوايلني طويلني أو طويل وقصري بال عذر كنسيان أو جهل بركننيإنما ﴿تبطل﴾ باتلقدم عليه مع العلم واتلعمد ﴿
عذر به وإال فال ُتسب هل الركعة إال إن أاعدهما مع اإلمام وذلك بأن يركع ويعتدل ويهوى للسجود واإلمام واقف قال ىف اتلحفة أو 

﴾ تبطل إذا حصل وكذا﴿ فلم جيتمع معه ىف ركوع وال اعتدالفلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد  بأن يركع قبل اإلمام
﴾مما يأىت بأن فرغ لغري عذر﴿ ﴾ أى الركنني الفعليني إلخ لكن إن اكن اتلأخر بهمابهما﴿ ﴾ أى اإلماماتلأخر عنه﴿ من املأموم

بأكرث من ثالثة ﴾ ال تبطل باتلأخر بالعذر إال إذا اكن ﴿و﴿ االعتدال وهو ىف القيام منهما وهو فيما قبلهما كأن زاد اإلمام عن حدّ 
﴾ وىه املقصودة ذلاتها فال ُيسب منها االعتدال واجللوس بني السجودين بأن ينتىه إىل الرابع أو ما هو بصورته وهو أراكن طويلة

أى للعذر يكون ىف مسائل ليس  ﴾هل﴿ رتيب صالة نفسه واتلخلفالتشهد األول فما دام لم يتلبس به اإلمام فيسىع املأموم ىلع ت
﴾ قبل رشوعه ىف الركن اثلالث يلتمكن بانتقاالت إمامه﴿ ﴾ املأموم ولو علم ظنأن يعلم﴾ اثلالث من الرشوط ﴿و﴿ هذا حملها

ة أو اعتقد صدقه ولو من املتابعة وُيصل برؤية اإلمام أو بعض املأمومني أو بسماع صوت ولو من مبلغ غري مصّل عدل رواي
﴾ أى اإلمام واملأموم ىف ماكن مسجد أو غريه أن جيتمعا﴾ الرابع ﴿و﴿ ذهب املبلغ لزمته املفارقة ما لم يرج عوده قبل مىض ركنني
وإن انفرد لك بمؤذن مساجد متالصقة وتنافذت أبوابها ﴾ ىف مسجد أو﴿ من فضاء أو بناء أو أحدهما بمسجد واآلخر بغريه فإن اكنا

الة فتصح الصالة وإن بعدت املسافة جدا وحالت األبنية املتنافذة أو اختلفت كبرئ وسطح ومنارة داخالت فيه وأغلق باب وص
بنحو ضبة ال بتسمري وإن لم يكن هل مفتاح برشط إماكن املرور العادى من لّك لآلخر ولو بانعطاف وإزورار خبالف غري املعتاد 

أو سطحني اشرتط القرب وهو أن ال يزيد ىف غري ذلك كأن اكنا ىف فضاء أو بيت أو سفينتني كبنحو وثبة من حنو فرجة وإن اكنا 
﴾ بذراع اآلدىم املعتدل تقريبا وإن بلغ ما بني اإلمام والصف األخري فراسخ برشط ثلثمائة ذراع﴿ بينهما وال ما بني لك صفني ىلع

أن ال ُيول ﴾ يشرتط إذا اكنا ىف غريه مع القرب ﴿و﴿ نه هل اكلرابطةإماكن املتابعة وعدم تقدمه ىلع من قبله إن لم ير اإلمام أل
﴾ أو رؤية اإلمام أو من خلفه كجدار أو باب مغلق أو مردود ملنعه الرؤية أو حائل يمنع االستطراق﴿ ﴾ أى اإلمام واملأمومبينهما

 وحبر بني سفينتني ألنها ال تعدّ وها ونار وحنشباك ملنعه االستطراق وال يرض ختلل شارع ونهر كبري وإن لم يمكن عبوره 
للحيلولة فال تسىم حائال عرفا نعم الفلاكن املكشوفان اكلفضاء ال يشرتط فيهما إال الفرب ويكره ارتفاع أحدهما ىلع اآلخر 

تتعلق  ارتفااع يظهر ىف احلس وإن قّل إن أمكن استواؤهما وإال أبيح وينبىغ أن يكون املرتفع حينئذ اإلمام ولم يكن حلاجة
﴾ نظم صالتيهماأن يتوافق ﴾ اخلامس ﴿و﴿ توقف عليه اإلسماع وكتعليم املأمومني صفة الصالة وإال استحببالصالة كتبليغ 

أى اإلمام واملأموم بأن يتفقا ىف األفعال الظاهرة وإن اختلفا عددا ونية فإن اختلفا كمكتوبة أو منذورة أو جنازة أو نفل مع 
 أو ما عدا اجلنازة معها أو عكسهما لم تصح القدوة تلعّذر املتابعة وذلا تصح ىف القيام اثلاىن من كسوف فعل بقيامني وركوعني
الركعة عند م ر وكذا ىف آخر تكبريات اجلنازة عند حجر وتصح ظهر مع مغرب وصبح  ﴾1/113﴿الركعة اثلانية بل وتدرك به 

شهد املغرب أفضل من املفارقة فلو فارقه عند فعلهما لم تفته الفضيلة ومتابعته ىف قنوت الصبح وتويتّم كمسبوق بعد سالم اإلمام 
صالته واالنتظار ىف التشهد أفضل إن لم ُيدث جلوسا لم يفعله اإلمام وإال إذ هو معذور ويصح عكسه وهل املفارقة إذا تّمت 

اء مع أداء وفرض مع نفل وعكسه كمغرب مع حنو عشاء تعينت املفارقة قبل اجللوس وهل انتظاره ىف السجود قبله ويصح قض
﴾ من املأموم تفحش املخالفة ﴿ىف سنة ﴾ أى اإلمام واملأمومأن ال يتخالفا﴾ السادس ﴿و﴿ واالنفراد أفضل ىف ذلك من اجلماعة

﴾ فإن خالفه فيها كأن ترك اإلمام التشهد األّول ففعله بطلت صالته إن علم وتعمد وإن حلقه عن قرب لعدوهل عن فيها﴿ لسإمام
التشهد األول وتركه املأموم عمدا لم تبطل صالته لعدوهل من فرض لفرض أما سهوا فيلزمه العود فرض املتابعة وذلا لو فعل اإلمام 

وإال بطلت أما إذا لم تفحش املخالفة فيها كجلسة اسرتاحة وكذا قنوت إن أدركه ىف السجدة األوىل فال يرض ألنه يسري ولم ُيدث 
﴾ السابع و﴿ الفه ىف التشهد األول ومن ثم لو أىت اإلمام ببعض التشهد األول جاز للمأموم إكماهل استصحاباما لم يفعله اإلمام خب

﴾ املأموم القدوة أو اجلماعة ولو ىف أثنائها أو االئتمام باإلمام أو بمن ىف املحراب أو مع اإلطالق عند غري اخلطيب أن ينوى﴿
﴾ من لك ما ال ينعقد فرادى وهو املعادة اجلمعة﴿ ﴾ حنوم ىفاتلحرّ ﴿ ﴾ تكبريةمع﴿ وحنوه﴾ االقتداء﴿ ويشرتط أن تكون نيته
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﴾ أما غري ما ذكر من سائر الصلوات و﴿ وجمموعة املطر وأما املنذورة مجاعتها فىه وإن وجبت فيها اجلماعة لكن تنعقد فرادى
﴾ أى اجلمعة وكذا ما ىف غريها﴿ لو لم ينو االقتداء﴾ فطول االنتظار﴾ قبل ﴿قبل املتابعة وفيها ﴿ فيشرتط أن تكون نية االقتداء

أحلق بها أو شك ىف نيته وتابع قصدا ىف فعل ولو مندوبا أو وقف سالمه ىلع سالمه فإن طال انتظاره اإلمام بأن لم يتبعه ىف ذلك 
وإال بأن تابع اتفاقا أو لم يطل بطلت صالته ألنه وقف صالته ىلع صالة غريه بال رابطة وىف اإلمداد إنه يغتفر للجاهل وخالفه م ر 

ويرض الشك ىف حنو اجلمعة إن طال أو مىض معه ركن وإن قرص ألن اجلماعة انتظاره أو طال بال متابعة لم يرض وبيسري إن تابع 
 عدم وجوب تعيني اإلمام وهو كذلك لكن لو عينه كزيد وأخطأ بطلت صالته ما لم يرش كزيد هذا رشط فيه وأفهم الكمه 

﴾ وتسن﴿ ﴾ وجمموعة املطراملعادة﴾ ما أحلق بها من ﴿ىف اجلمعة و﴿ ﴾ لكن ال مطلقا بلاإلمامة﴿ ﴾ حنوىلع اإلمام نية بجتو﴿
 ﴾ أى اجلمعة وما أحلق بها وترتيب األئمة ىف األحقية وما أحلق به مبسوط ىف غري هذا املحلىف غريهما﴿ نيتها هل

ر ابلدل ملن قصد مرحلتني فأكرث برشط العلم جبوازه فال يصح من جاهل وعدم ﴿تتمتان: األوىل﴾ جيوز قرص الرباعية بمجاوزة سو
االقتداء ىف جزء من صالته بمتّم أو مشكوك ىف سفره وإن بان مسافرا لعدم اجلزم بنيته ونية القرص أو ما ىف معناه كصالة السفر أو 

صالته آلخرها وجيوز اجلمع بني العرصين واملغربني تقديما  الظهر ركعتني واتلحرز عما يناىف نيته إىل السالم ودوام السفر من أّول
برشط بقاء وقت األوىل يقينا وظن صحتها والعلم جبوازه وابلداءة باألوىل وتأخريا برشطني نية اتلأخري قبل خروج وقت األوىل ولو 

إىل تمام اثلانية وإال صارت وام السفر بقدر ركعة أى نية إيقاع األوىل وقت اثلانية فإن نواه بال نية إيقاع عىص وصارت قضاء ود
وترك اجلمع أفضل وكذا القرص ىف دون ثالث مراحل إال ملن وجد ىف نفسه كراهته أو شك ىف جوازه أو  ﴾1/114﴿األوىل قضاء 

طع اكن بمن يقتدى به أو يصىل منفردا لو تركه أو بعرفة أو مزدلفة أما القرص ىف ثالث فأكرث فيندب للخالف ىف وجوبه وينق
السفر بوصوهل بدله وإن اكن مارّا به أو غريه ونوى إقامة أربعة أيام صحاح وهل اجلمع والقرص والفطر تلوقع حاجة اكنتظار سفينة 
إىل ثمانية عرش يوما وجيوز تقديما نلحو املطر عند إحرام األوىل وُتللها ودوامه إىل إحرام اثلانية وأن يصلوا مجاعة ىف ماكن 

ونه من بعد ويتأذون بنحو املطر ىف الطريق خبالف ما لو صىل منفردا أو مجاعة ىف بيته أو غريه وهو قريب حبيث مسجد أو غريه يأت
جوازه تقديما وتأخريا للمرض اذلى يشق معه فعل لك فرض ىف وقته  ال يتأذى به أو وجد كنا يسري فيه إيله واختار انلووى 

نت زيادة احلىم مثال وقت اثلانية قدمها برشط اتلقديم أو وقت األوىل أخرها بنية كمشقة املىش ىف املطر ويراىع األرفق فإذا اك
 اجلمع وفهم من ذلك أن املرض موجود فيهما وإنما اتلفصيل بني زيادته وعدمها

ولك  ﴿اثلانية﴾ ىف صالة اخلوف وىه أنواع اختار الشافىع منها ثالثة األّول صالة عسفان وىه أن يكون العدّو ىف جهة القبلة
فرقة منا تقاومه وال ساتر فيصىل اإلمام بهم ويسجد معه الصف األّول وُيرس اثلانية فإذا قاموا سجد اثلاىن وحلقه وسجد معه ىف 
اثلانية بعد تقدمه وتأخر األول يلحرس بال كرثة أفعال فإذا جلس لتشهد سجد املتأخر وسلم باجلميع اثلاىن صالة بطن خنل وىه 

ها أو هناك ساتر فيصل بكل فرقة مرة فتكون هل اثلانية نفال أو بفرقة ركعة ثم عتد قيامها للثانية تفارقه أن يكون ىف غري جهت
فيسلم بها وىه انلوع اثلالث وىه صالة وتتّم ثم تقف ىف جهة العدّو وتأىت احلارسة فيصىل بها اثلانية وينتظرها ىف التشهد وتلحقه 

ة اخلوف وبيانها أنه إذا اتلحم القتال ولو مع غري اكفر أو اشتد اخلوف هلجوم عدّو أو ذات الرقاع وبىق نوع رابع وىه صالة شد
حبس بغري حق أو حنو سبع كحية وسيل صىل كيف أمكنه راكبا أو ماشيا ويعذر ىف القبلة إن عجز كما مّر وىف كرثة األفعال 

لعدم احلاجة إيله بل السكوت أهيب وسيأىت إن شاء املتوايلة كطعنات ورضبات وركوب وإيماء بركوب وسجود ال ىف صياح ونطق 
 اهلل بيان ما ُيرم من اللباس واحلىّل وما يتعلق به

ىف أحاكم اجلنائز يستحب ذكر املوت بالقلب واللسان واإلكثار منه واالستعداد هل باتلوبة واملريض أوىل وندب عيادة ﴿فصل﴾ 
إن اكن جارا أو قريبا غبا بكرس أوهل أى يوما بعد يوم نعم حنو قريب وصديق  املريض املسلم ولو برمد وعدوّا ومن ال يعرف واكفرا

ممن يأنس أو يتربك به املريض يزوره بقدر قابليته هل ولو مرارا ىف ايلوم وخيففها ويدعو هل بالعافية إن طمع فيها ولو ىلع بعد 
يث ويذكر هل ما ىف املرض من اثلواب حىت قال بعضهم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا كما ىف احلدواألفضل أسأل اهلل العظيم 
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ساعة منه خري ىل من قيام أربعني سنة وأنه يعقبه الفرح فإن لم يطمع فيها رغبه ىف اتلوبة والوصية بلطف وىف ُتسني ظنه بمواله 
ل ادلواء وإذا حرضته أمارات وتكره الشكوى إال نلحو صديق يلدعو هل وتمىن املوت بال خوف فتنة ىف دين وإكراه املريض ىلع تناو

املوت ألىق ندبا ىلع شقه األيمن ووجه للقبلة كما ىف اللحد فاأليرس فعىل قفاه وجيعل وجهه وأمخصاه للقبلة ويلقن ال هلإ إال اهلل 
من اكنت تكلم بغريها تلكون آخر الكمه ملا صح  ﴾1/115﴿بأن تذكر عنده بال إحلاح بل يسن إذا قاهلا عدم إاعدة ذكرها إال إن 

آخر الكمه دخل اجلنة أى مع الفائزين وإال فلك مسلم يدخلها فإذا مات غمض عيناه وشّد حلياه بعصابة عريضة ويلنت مفاصله 
ولو بدهن إن احتيج إيله ونزعت ثيابه وسرت بثوب خفيف طرفاه ُتت رأسه إن لم يكن حمرما ورجليه ووضع ىلع بطنه ىشء ثقيل 

ن حديد كسيف ألنه أبلغ ىف دفع انلفخ واستقبل به القبلة كمحترض ويتوىل ذلك أرفق حمرم به واألوىل كونه فوق اثلوب وم
ويدىع هل برباءة ذمته وإنفاذ وصيته ويستحب اإلعالم باملوت بنحو نداء للصالة وداعء هل وتكره ترثيته بذكر حماسنه بنظم وغريه 

ن انلدب تندب كتقبيل وجهه للك أحد وألهل وأصدقاء غريه أما حيث ال ندب معها وإال حرمت نعم ىف حق حنو اعلم إذا خلت ع
 ﴾ ومحلهوتكفينه والصالة عليه﴿ ولو غريقا وسقطا وقاتل نفس﴾ غسل امليتلغريهم فخالف األوىل ثم بعد ذلك جيب ﴿

ولو غري ممز  ﴾ ىلع من علم بموته من أقاربه وغريهم فإذا فعله واحد منافرض كفاية﴿ ﴾ ولك واحد من هذه املذكوراتودفنه﴿
﴾ غري شهيد املعركة أما الاكفر فال جيب ودل حيا﴿ ﴾ قدمسلما﴿ ﴾ امليتإذا اكن﴿ سقط احلرج عن ابلاقني لكن ال جتب هذه إال

﴾ جتب لكها و﴿ ﴾ ال غسل لكنه جيوز وال صالةودفن﴿ ﴾ ومحلتكفني﴿ ﴾ يعىن ذا أمانووجب ذلىم﴿ حلرىّب ومرتّد ىشء منها
السقوط إذا ظهرت فيه أمارة احلياة اكختالج اختيارى بعد انفصاهل وباألوىل ما لو علمت حياته بنحو ﴾ بتثليث أوهل من لسقط﴿

 صياح وإن لم ينفصل لكه بل عند م ر مىت بلغ ستة أشهر وإن لم تظهر فيه أمارة احلياة حكمه حكم الكبري خبالف سقط
﴾ ُترم ودفن و﴿ ﴾ ومحلغسل وكفن﴿ ة وعرشين يوما وجب هل﴾ لم تظهر فيه أمارة احلياة فإنه إن ظهر خلقه ولو قبل مائميت﴿

 فإن لم يظهر خلق السقط ولو بعد مائة وعرشين يوما ندب لفه خبرقة ودفنه﴾ ال يصىل عليهماالصالة عليه اكذلىم فحينئذ ﴿
﴾ أى بسببه﴿ رتداأى جنسهم ولو واحدا م ﴾ىف قتال كفار﴿ ﴾ مسلما ولو غري ذكر حر بالغمن مات﴾ أما شهيد املعركة وهو ﴿و﴿

القتال ولو برمح دابته هل أو قتل مسلم خطأ أو اعد سهمه إيله أو سقط من دابته فيندب أن يكفن ىف ثيابه امللطخة وغريها وال 
﴾ الىت كفن ىف ثيابه﴿ جياب بعض الورثة لزنعها إن القت به أما لكهم فيجابون نعم ما ال يعتاد اتلكفني فيه كدرع وفرو يزنع وإذا

وال ﴿ ﴾ وجوبادفن﴾ محل و ﴿و﴿ ﴾ إىل ثالثة ىلع ما يأىتعليها﴿ ﴾ بابلناء للمجهولفإن لم تكفه زيد﴿ يها وكفته فظاهرمات ف
﴾ وجوبا فيحرم لّك من الصالة عليه والغسل هل وإن لم يرد إلزالة دم الشهادة إشارة وال يصىل عليه﴿ ﴾ ولو حنو جنبيغسل

اسطة داعء مصّل هل أما شهيد غري املعركة كمبطون وغريق وطالب علم فحكمه كغريه هل بالشهادة وأنه متويله بال و تلطهريه 
﴾ العينية عنه إن وجدت أما احلكمية وما بمعناها إزالة انلجاسة﴿ ﴾ للميتالغسل وأقّل ﴿ من وجوب الصالة والغسل وغري ذلك

مرة ﴿و﴾ جيب كونه ﴿ ﴾ اكلىحوبرشهكثف وإن شعره ﴾ بدنه من ﴿وتعميم مجيع﴿ من العينية فيكىف هلا وللغسل جرية واحدة
﴾ وال جتب هلذا الغسل نية بل تسن ويندب غسله ىف قميص بال سخيف وىف خلوة عن غري اغسل ومعينة والوىّل باملاء املطهر

وُتت سقف وىلع حنو لوح واستقبال القبلة به ورفع ما يىل رأسه وتغطية وجهه خبرقة وغض الغاسل برصه عن غري عورته وعنها 
ب وبماء بارد إال حلاجة ومالح أوىل ومسح بطنه بيده اليرسى بقوة يلخرج ما فيها بعد إجالسه مائال لورائه بإسناد ظهره بركبته جي

ايلمىن ووضع يده ايلمىن ىلع كتفه وإبهامه ىف نقرة قفاه وفوح جممرة بالطيب من موته إىل انقضاء غسله ولو حمرما وكرثة صب املاء 
وندبا فيما حوهلما وثانية لغسل ابلدن وثاثلة يسوكه بها بسبابة يرساه  ﴾1/116﴿وهلما خبرقة وجوبا فيهما وغسل سوأتيه وما ح

ثم ثاثلة ويوضئه اكلىح وينشفه ثم يغسل رأسه فلحيته فاملقبل منه األيمن فاأليرس فاملدبر كذلك بنحو سدر ثم مزيلة بماء خالص 
م ثانية وثاثلة كذلك أو يغسله بسدر ثالثا والء ثم مزيلة ثم ثالثا بماء أو واحدة بسدر بماء مع قليل اكفور فهذه لكها غسلة واحدة ث

فمزيلة فبسدر فمزيلة فثالثا بماء ثم ينشف خبرقة بعد تليينه واألوىل بغسل اذلكر اذلكور واألفقه بالغسل أوىل من األقرب وباملرأة 
﴾ غري رأس حمرم وجه ساتر مجيع ابلدن﴿ الواجب بالنسبة حلق امليت ﴾وأقل الكفن﴿ النساء فإن ُيرضها إال أجنىب أو عكسه يمم
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حمرمة من اثلياب الىت ُتل هل حيا وتليق به وإن كفن من مال غريه فله إسقاط الزائد عليه عند حجر أما بالنسبة حلقه تعاىل 
ثالث لفائف  اثلالثة ال منها إذ جيب ﴿﴾ للغرماء املنع من ثان وثالث وللورثة مما زاد ىلعو﴿ فيكىف ساتر العورة فليس هل إسقاطه

عليه دين أصال وإن لم يملك ﴾ إن اكن أو لم يكن ترك تركة زائدة ىلع دينه﴿ ﴾ كفن من ماهل وال دين عليه مستغرق بأنملن
يه دين ﴾ أى اثلالث وإال فالواجب هل ساتر العورة كما مر وسن ذلكر كفن من مال غريه أو عللم يوص برتكها﴾ هذا إن ﴿و﴿ سواها

مستغرق ثالث لفائف والمرأة إزار وقميص كقميص الىح كما قاهل الرشقاوى وغريه ومخار ولفافتان وابلياض القطن املغسول أوىل 
اإلتيان  ﴾ أى امليتالصالة عليه﴿ ﴾ الواجب ىفوأقل﴿ لكن ىف اتلحفة أن املذهب نقال وديلال أولوية اجلديد وذلا كفن فيه 

فعل الصالة ﴿ ﴾ املصىل عند تكبرية اإلحرامأن ينوىل انلية كغريها فيجب فيها ما جيب ىف الفرض وهو ﴿بأراكنها وىه سبعة األو
هامن غريها كغريها من الفروض وال يعين﴾ أن ﴿و﴿ ﴾ ولو الكفاىئ وإن تعينت عليهالفرض﴾ ينوى ﴿و﴿ ﴾ أى امليتعليه ـ﴾ـ 

 ىن ممز كعىل هذا مثال وعند م ر البد أن يعني املصىل الغائب بقلبهجيب تعيني امليت وال معرفته ولو اغئبا عند حج بل الواجب أد
اهلل ﴿ اتلحرم مع انلية عند﴾ يقولأربع تكبريات بتكبرية اتلحرم فإن زاد ولو بقصد الركنية لم يرض فيجب أن ﴿﴾ اثلاىن و﴿

﴾ عليه فهو إن قدر﴿ القيام بعد اتلحرم﴾ واثلالث وهو قائم﴿ ﴾ برشوط تكبرية اتلحرم السابقة ومنها أن ُيرم إن اكن قادراأكرب
يقرأ ﴿ ﴾ بعد اتلحرم إن شاء أىت بالركن الرابع وهو القراءة وإن شاء أخرها إىل ما بعده واألفضل أنثم﴿ قبله رشط هل وبعده ركن

ح بعد زائدة ﴾ بعد تكبرية اتلحرم وإذا أخرها ملا بعدها فيجوز تقديمها ىلع ذكر ما أخرها إيله وتأخريها عنه بل تصالفاُتة
﴾ يأىت بالركن اخلامس وهو اهلل أكرب ثم﴿ ﴾ ثانيايقول﴿ ﴾ بعد القراءة إن أىت بها بعد األوىل أو بعدها جيب عليه أنثم﴿ كخامسة

وأكملها امهلل صل وسلم حممد  ﴾يقول امهلل صل ىلع﴿ بعدها وجوبا فال جيوز تقديمها وال تأخريها وأقلها أن الصالة ىلع انلىب 
ا حممد﴾ وىلع آل سيدنا حممد وأزواجه وذريته إىل آخر صيغة التشهد ويندب ادلاعء للؤمنني عقبها واحلمد قبلها ىلع ﴿سيدن

خبصوصه ولو أقل ﴾ ويأىت بالركن السادس وهو ادلاعء بأخروى للميت اهلل أكرب﴿ ﴾ ثاثلايقول﴿ ﴾ بعد الصالة جيب عليه أنثم﴿
﴾ والطفل كغريه وليس امهلل اجعله فرطا مغنيا عن ادلاعء هل عند ارمحه﴾ امهلل ﴿و امهلل اغفر هل﴿ ما يطلق عليه اسم ادلاعء حنو

﴾ ويأىت اهلل أكرب﴿ ﴾ رابعايقول﴿ ﴾ بعد ادلاعء جيب أنثم﴿ حج ألنه داعء بالالزم ويتعني بعد اثلاثلة وأكمله ادلاعء املشهور
وأكمله مرتني وزيادة ورمحة اهلل وكذا وبراكته عند  ﴾ مرةالسالم عليكم﴿ ﴾1/117﴿ بالركن السابع وهو السالم كغريها وأقله

﴾ الواجبة فيها ويندب فعل رشوط الصالة﴿ ﴾ وجودمن﴿ ﴾ أى صالة اجلنازةبد فيها﴿وال حج كما مّر ويتعني بعد الرابعة
﴾ للصالة املبطالتترك ﴾ البد أيضا من ﴿و﴿ نعم ال يسن االفتتاح وقراءة السورة هنا املندوبات كرفع ايلدين ىف اتلكبري واتلعوذ

 ﴾ املحصل للواجبوأقل ادلفنواألوىل بالصالة عليه عصبته اذلكور هنا وترتيبهم وىف الغسل وادلفن مذكور ىف املطّوالت ﴿
﴾ أن تنبشه وتأكله فإن لم يمنعه إال ابلناء أو السباع﴿ ﴾ حنووُترسه من﴿ ﴾ بعد طمها من أن تظهرحفرة تكتم راحئته﴿

ناء مع إماكن احلفر وجيوز ملن بسفينة إلقاؤه بعد غسله والصالة عليه ىف ابلحر إن تعذر دفنه وُيرم صندوق وجب وال يكىف ابل
ادلفن ىف الفساىق ألن فيها إدخال ميت ىلع آخر قبل بالئه واختالط النساء بالرجال وعدم منعها الراحئة وأكمله أن يكون القرب 

قامة وبسطة وىه أربعة أذرع ونصف ولو لصغري واللحد ىف الصلبة والشق واسعا يسع من يزنهل ومعينه ويندب أن ال ينقص عن 
﴾ توجيهه﴿ ﴾ إذا أنزل امليت القربوجيب﴿ ىف غريها وتوسعتهما السيما عند رأسه ورجليه يلمكن وضعه كراكع ورفع سقفهما

اكلراكع وظهره بنحو بلنة ووضع قيه ﴾ وسّد فتح اللحد ىلع املعتمد ويسن إسناد وجهه ويديه جلدار القرب جمافيا ببالقبلة﴿ل فيه
بلنة ُتت رأسه وإفضاء خده إيلها أو إىل األرض وأن يدخله وتر ثالثة أو أكرث وقول بسم اهلل الرمحن الرحيم وىلع ملة رسول اهلل 

  مزنهل ووسع عند ادلفن ملا ورد أنه أمان من العذاب أربعني سنة وادلاعء بما يليق اكمهلل افتح أبواب السماء لروحه وأكرم
مدخله ووسع هل ىف قربه ووضعه ىلع شقه األيمن بل قيل جيب وحثو لك من دنا من القرب برتاب ثالثا قائال مع األوىل منها 
خلقناكم امهلل لقنه عند املسئلة حجته ومع اثلانية وفيها نعيدكم امهلل افتح أبواب السماء لروحه ومع اثلاثلة ومنها خنرجكم 

ف األرض عن جنبيه وأخذ ىشء من تراب القرب يقرأ عليه سبعا سورة القدر ثم يوضع ىف الكفن أو القرب ملا تارة أخرى امهلل جا
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ورد إنه أمان من عذاب القرب وتلقني بالغ ولو شهيدا بعد تمام ادلفن وهو يا عبد اهلل بن أمته ثالثا اذكر ما خرجت عليه إلخ كما 
 حمله من الكتب املبسوطة ذكره ىف انلهاية وغري ذلك مما هو مبسوط ىف

﴿فصل﴾ ىف الزاكة وىه لغة اتلطهري واإلصطالح ورشاع اسم ملا خيرج عن مال أو بدن ىلع وجه خمصوص وىه أحد أراكن اإلسالم 
مستحقها واعلم أن تركها ومنعها وإقام الصالة وإيناء الزاكة  وذكها بعد الصالة اقتداء بقوهل تعاىل وأقيموا الصالة وآتوا الزاكة وقوهل 

من الكبائر كما سيأىت الوعيد الشديد ىف ذلك إن شاء اهلل تعاىل قال انلصائح ومن لم يزك لم يقبل اهلل هل صالة وال حجا حىت 
خيرجها ألنها مرتبطة ببعض كما ورد ىف احلديث وخيىش ىلع مانعها سوء اخلاتمة والعياذ باهلل تعاىل وينبىغ ملخرجها أن خيرجها 

لقبوهل حق اهلل تعاىل منه الىت ىه طهرته وبها جناته من انلار كما  ب نفس رائيا احلق واالحسان ملن قبلها منهفرحا ورسورا بطي
قاهل الغزاىل قال ىف رشح اخلطبة وهذا مما ال يعقله إال العاملون ﴿و﴾ ال ﴿جتب الزاكة﴾ ىف ىشء مما يأىت إال إذا اكن مالكه حرا ولو 

يقنا وجوده ال فيما وقف جلنني تاّم امللك أى قويه ال ىلع ماكتب لضعف ملكه معينة ال ىف مال بعضا مسلما ولو أصالة كمرتد مت
أو حنو ثمرته إن اكن ىلع غري معني أما عليه فعليه الزاكة وأنواعها مخسة مسجد نقدا أو غريه وال ىف موقوف مطلقا  ﴾1/118﴿

ة انلعم واملعرشات وانلقد والراكز أو القيمة وىه اتلجارة فاألول انلعم ألنها إما زاكة بدن أو مال وىه إما متعلقة بالعني وىه زاك
﴾ اثلاىن املعرشات من الزروع واثلمار فال جتب ىف و﴿ ال ىف غريها من احليواتات من حيث العني ﴾فتجب ﴿ىف اإلبل وابلقر والغنم

﴾ منها وهو ما يقوم به ابلدن اغبلا والعربة املقتاتة﴿ ﴾ وإال ىفالزروعإال ىف ىشء من ﴿﴾ اتلمر والزبيب وىشء من اثلمار إال ىف ﴿
وذرة ودخن ومحص وفول خبالف حنو القثاء كخوخ وتني ولوز ﴾ ولو نادرا كحنطة وشعري وأرز حالة االختيار﴿ بكونه مقتاتا

اد به املرضوب ﴾ اثلالث انلقد بمعىن املنقود وقد يطلق ىلع املرضوب فقط واملرو﴿ وسمسم وتفاح وحنظل واغسول وترمس وحلبة
﴾ أى منهما﴿ ﴾ بمعىن املركوز أى املدفون اجلاهىل إذا اكنااملعدن والراكز﴾ ىف ﴿و﴿ فتجب فيهما﴾ اذلهب والفضةوغريه من ﴿

﴾ اخلامس زاكة ابلدن و﴿ ﴾ الىت ال زاكة ىف أعيانها برشوط تأىتأموال اتلجارة﴾ الرابع اتلجارة فال جتب إال ىف ﴿و﴿ اذلهب والفضة
﴾ فال جتب ل نصاب اإلبل مخسأوّ ﴾ البد ىف انلعم من انلصاب فحينئذ ﴿و﴿ ﴾ بكرس أوهل أى اخللقةالفطرةقال هلا ﴿وىه الىت ي
 ﴾ جتبفال زاكة﴿أربعون وثالثون أربعني﴾ كذا خبط املصنف وهو لغة وإن اكن األوىل ومن الغنم ثالثني ومن ابلقر ﴿ ىف أقل منها

﴾ أى بعد تمام انلصاب بعد ذلك﴿ ﴾ املتواىل عليها ىف ملكهاحلول﴿ ﴾ حوالنمن﴿ ﴾ أيضا ىف اللكبدّ ذلك وال﴿ ﴾ بلوغهاقبل﴿
نعم نتاج نصاب قبل تمام حوهل ولو بلحظة يتبع حول أمهاته إن اكن من جنسها وملكه بملكها وبلغت به نصابا آخر أو ماتت وهو 

أربعني شاة فنتجت لكها قبله ثم ماتت نصاب كأن ملك مائة وعرشين شاة ونتجت واحدة بعد تمام احلول فتجب شاتان أو 
قيمته ﴾ أو مملوك مباح﴿ ﴾ بوزن جبلىف ألك﴿ ﴾ أى الرىع من املالك أو نائبهمن السومأيضا لللك ﴿ البدّ ﴾ و﴿ األمهات وهكذا

لكن علفها يسرية ال يعّد مثله لكفة ىف مقابلة نمائها فال زاكة ىف معلوفة أو سائمة بنفسها أو أسامها غري مالك كغاصب أو هو و
﴾ اعملة﴿ ﴾ نعمهأن ال تكون﴾ البد أيضا من ﴿و﴿ بنية قطعه أو قدرا ال تعيش بدونه بال رضر بني كيومني ونصف ولو مفرقة
 ﴾ إىل العرشينمخس من اإلبل﴿لك  ﴾فيجب ىف﴿ ىف حنو حرث ملالكها أو بأجرة فال زاكة ىف اعملة وإن أسيمت وإذا تقرر ذلك

فىف عرش ثنتان ومخسة عرش ثالث وعرشين أربع وإذا بلغت مخسا وعرشين ففيها بنت خماض ﴾ جذعة ضأن أو ثنية معز شاة﴿
وىه من اإلبل ما هلا سنة أو ابن بلون وهو ما هل سنتان منها إن فقدها وىف ست وثالثني ينت بلون وىف ست وأربعني حقة وىه ما 

ها وىف ست وسبعني بنتا بلون وىف إحدى وتسعني حقتان منها وىف إحدى وستني جذعة وىه ما هلا أربع سنني منهلا ثالث سنني 
وىف مائة وإحدى وعرشين ثالث بنات بلون وىف مائة وثالثني حقة وبنتا بلون ثم ىف لك أربعني بنت بلون وىف لك مخسني حقة 

 وأعطى جربانا وما بني انلصب معفّو عنه ومن فقد الواجب صعد درجة وأخذ جربانا وهو شاتان أو عرشين درهما أو نزل درجة
﴾ وإن أجذع قبل تمام سنة أو ما هل سنة وإن لم ضأن﴿ ﴾ أو جذعةجذع﴿ ﴾ وىه إماأربعني من الغنم شاةلك ﴿ىف ﴾ جيب و﴿

وىف مائة وإحدى وعرشين  ﴾1/119﴿﴾ وىه ما هلا سنتان اكملتان واتلاء ىف الشاة للوحدة فتطلق ىلع اذلكر معز ةأو ثنى﴿ جيذع
أى ذكر ابن سنة ﴾ ثالثني من ابلقر تبيع﴿ىف لك ﴾ جيب و﴿ ثالث وىف أربعمائة أربع ثم ىف لك مائة شاة شاتان وىف مائتني وواحدة
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اكملة وكذا تبيعة سىم بذلك ألنه يتبع أمه وىف لك أربعني مسنة وىه ما هلا سنتان سميت بذلك تلاكمل أسنانها وجيزئ فيها 
 ﴾ أى اخلمس ىف اإلبل واثلالثني ىف ابلقر واألربعني ىف الغنمىلع ذلك﴿ ﴾ من اإلبل وابلقر والغنمثم إن زادت ماشيته﴿ تبيعان

وأما اتلمر والزبيب وهو ما علمته ﴿ ﴾تعاىل عليه فيهاو ﴿ ﴾ سبحانهعليه أن يتعلم ما أوجبه اهلل﴿ ﴾ وجوبا عينياوجب﴿
ستون صااع فمجموع ﴾ مجع وسق وهو وىه﴿ ﴾ خلرب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقةوالزروع فأول نصابها مخسة أوسق

وهو أربعة أمداد واملد رطل وثلث  ﴿وسلم﴾ وىف نسخة  ﴾ وىلع آهل وصحبهصىل اهلل عليهثالثمائة صاع بصاعه ﴿ اخلمسة
بابلغدادى قال الشيخ حممد صالج الرئيس ىف حاشية رشح املنهج واخلمسة األوسق باألردب املىك مخسة أرادب وثلث أردب وكيلة 

﴾ يعىن زرع العام﴿ ﴾ ىف إكمال انلصابويضمالصاع كيلة مكية إذ األردب ست ومخسون كيلة فليتأمل ﴿وثلث كيلة ا ـهفيكون 
﴾ بأن بلغ وقت نهايتهما ىف اعم واحد جدادا ىف اتلمر وحصادا ىف الزرع وإن لم يقطعا فيه بعضه إىل بعض﴿ االثىن عرش شهرا وثمره

وبعضه ىف الصيف أو مرتني واطالع اثلاىن قبل جداد األول وجداد اللك وصورته أن يكون عنده خنل مثال يثمر بعضه ىف الربيع 
خيالف نوع بنوع وإن اختلف جودة ورداءة ولونا كرّب مرصى وشاىم وتمر برِّن ومعقىل ﴾ ال يكمل جنس جبنس﴿و ىف اعم

ر لكه أو بعضه وإن قّل ﴾ ىف اثلمالصالح﴿ ﴾ مع ظهورببدوّ ﴿ ﴾ فيما مّر أى ينعقد سبب وجوبهاوجتب الزاكة﴿ الُتاد اجلنس
 كحبة بأن تظهر مبادئ انلضج واخلالوة واتللّون وضابطه بلوغه صفة يطلب فيها اغبلا ألنه حينئذ تمرة اكملة وقبله حرصم وبلح

﴾ كذلك ىف الزروع ألنها حينئذ قوت وقبله بقل وال يصح اإلخراج إال بعد اجلفاف واتلصفية ثم اعلم أن اشتداد احلّب ﴾ مع ﴿و﴿
﴾ كأن سقيت بمطر أو مصب من حنو نهر كجبل وعني وثلج ق بمؤنةإن لم تس﴿ ﴾ وذلكجيب فيها العرش﴿ ع واثلمار إما أنهالزرو

﴾ أى بمؤنة اكنلواضح من اإلبل إن سقيت بها﴿ ﴾ أى العرش وذلكنصفه﴾ إما ﴿و﴿ وساقية حفرت من نهر وإن احتاجت ملؤنة
 كرثة املؤنة وخفتها وابلقر وادلوايلب أو بماء مملوك واملعىن ىف ذلك

﴾ ىف اثلمار وما زاد ىلع انلصابُيرز ﴿ماء العيون واألنهار إن ملك منبعه فمملوك ذلى املنبع وإال فمباح وال يملك حىت ﴿تنبيه﴾ 
﴾ وال زاكة﴿ ﴾ وهو عرشه أو نصفه إذ ال وقص فيها خبالفه ىف انلعمبقسطه﴿ ﴾ قدر زاكته وجوباأخرج منه﴿ والزروع ولو يسريا

﴾ مالكها بإخراج ىشء منها فإنه يسن إطعام الفقراء من الزكوّى عإال أن يتطوّ ﴿ ﴾ ىف انلعم وغريهافيما دون انلصاب﴿ واجبة
﴾ من خالصه يقينا فلو وىف ىف مزان ونقص ىف آخر فال زاكة فيه واملثقال عرشون مثقاال﴿ ﴾ أى أوهلوأما اذلهب فنصابه﴿ وغريه

جيب ﴾ ال ﴿و﴿ ﴾ إسالىم كذلك وهو سبعة عرش قرياطامائتا درهم﴿ ﴾ فأّول نصابهاةالفض﴾ أما ﴿و﴿ أربعة وعرشون قرياطا
﴾ إذ ال فبحسابه﴿ ﴾ منهما ىلع نصابه وإن قّل وما زاد﴿ ﴾ هل ولو من معدنربع العرش﴿ ﴾ أى ىف لك منهما إذا بلغ نصابه إالفيهما

راج رواجه ويكمل نوع بنوع ال جنس  ﴾1/111﴿وقص هنا اكألقوات فيخرج ربع عرشه وال ىشء فيما نقص عن انلصاب وإن 
نصابا فيخرج منه خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب ويكون الغش تطواّع فال جبنس وال ىف مغشوش حىت يبلغ خالصه 

 ﴾ حوالنمن﴿ ﴾ أى اذلهب والفضة أيضافيهما﴿ ﴾ ىف وجوب الزاكةبد﴿وال جيوز لوىل حمجور إخراجه إذ ال جيوز هل اتلربع بماهل
عليهما ىف ملكه نعم لو ملك نصاب ستة أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع حوهل وكذا لو اشرتى بعينه عرض جتارة فينبىن  ﴾حلولا﴿

﴾ فيخرجها﴿ ﴾ فال يشرتط فيه احلول ألنه إنما يشرتط للنماء وهما نماءمن معدن أو راكزحوهلا ىلع حوهل ﴿إال ما حصل﴾ منهما ﴿
﴾ ألنه ال مؤنة فيه خبالف املعدن فإنه االراكز مخس ﴾ لكن خيرج ﴿منحاال و﴿ نائبه وجوبا منهما بضم أوهل أى الزاكة مالكها أو

كغريه من انلقود كما مّر اكملسىق بمؤنة وبغريها ويرصف اخلمس مرصف الزاكة ىلع املشهور وقيل مرصف مخس الغنيمة ورشط 
وض جتارة يقوّم بنقده وكونه من دفني اجلاهلية وهم من قبل بعثته الراكز كونه نقدا ونصابا ولو بضمه ملا ىف ملكه من جنسه أو عر

  وأن يوجد بموات أو ملك أحياه وال جتب ىف حىل مباح لم يقصد كزنه أما املكروه كضبة صغرية لزينة أو كبرية حلاجة واملحرّم
ىف عينها كخيل ورقيق وثياب إذا هلا الىت ال زاكة ﴾ فال جتب إال ىف أمواوأما زاكة اتلجارة﴿ لعينه كإناء وطىل حنو جدار ففيهما الزاكة

﴾ ألنها تقوّم انلقدين﴿ ﴾ أحدفنصابها نصاب ما اشرتيت به من﴿ بلغت قيمتها نصاب أحد انلقدين آخر احلول كما يأىت وحينئذ
إال آخر ﴿ انلصاب فيها﴾ وال يعترب﴿ به فإن اشرتيت بغريهما أو بأحدهما ونىس أو جهل اعترب الغالب منهما بابلدل إذ اتلقويم به
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 ﴾ فمىت بلغته آخره وجبت الزاكة وإال فال وإن اشرتاها بنصاب وباعه بعد اتلقويم بأكرث منه ألن آخر احلول وقت الوجوباحلول
﴾ إال برشط نية اتلجارة مقرتنة باتلملك بمعاوضة حمضة كبيع ربع عرش القيمة﴿ ﴾ إخراج قدر الزاكة وهوجيب فيها﴾ ال ﴿و﴿

ه أن يستأجر املنافع كسفينة وبيت يلؤجرها بقصد الربح أو غريها كعوض دم ومهر وخلع نوى بها اتلجارة خبالفها وإجارة ومن
ناقصا عن انلصاب بنقده أثناء بغريها كإرث وهبة بال ثواب وإقالة ورّد بعيب لعرض قنية قصد به اتلجارة وبرشط أن ال ينض ماهلا 

أثناء احلول بسبعة عرش مثقاال انقطع احلول فإن اشرتى به آخر بنيتها انعقد حوهل من  احلول وإال كأن اشرتى عرضا بذهب فباعه
 ﴾ املعيننياخلليطني﴿ ﴾ الشخصنيومال﴿ حينئذ وأن ال يقصد به لكه أو بعضه القنية ولو حمرمة وإال انقطع حول ما نواها فيه

ن جنس وإن اختلف انلوع ولو غري ماشية أو ىف أقل منه ﴾ كذلك اثلالثة فأكرث إذا اختلطا أو اختلطوا ىف نصاب مأو اخللطاء﴿
﴾ املخرج﴾ قدر ﴿كمال املنفرد ىف انلصاب و﴿ وألحدهما نصاب ولو بضمه للمشرتك برشط كونهم من أهل الزاكة يكون حكمه

ىف احلوىل فلو  حوال﴾ وىه دوامها كملت رشوط اخللطة﴿ ﴾ وجدت الرشوط املاّرة وإذا﴿ فتجب الزاكة عليهما كزاكة املال الواحد
ملك لّك أربعني شاة أّول املحرّم وخلطا أّول صفر لم تثبت ىف احلول األّول فيخرج فيه لك شاة وتثبت فيما بعده وإىل بدّو الصالح 
ىف غريه واُتاد املرشب واملرسح الشامل للمرىع وطريقه ىف املاشية وما تساق منه للمرىع ومراحها ومراعيها وحمل ما اُتد نوعه 

ل حلبها وماكن وماء سىق وحارث وملقح وجداد وحصاد ومحال وحافظ وجرين ىف الشجر والزرع وحنو حارس وماكن ىف وحم
جتارة ونقد ثم إن اخللطة ىف املاشية تفيد ختفيفا كأربعني شاة بمثلها وتثقيال كعرشين بمثلها وختفيفا ىلع أحدهما وتثقيال ىلع 

غريها ال تفيد إال تثقيال إذا وقص فإن لم يكن ألحدهما  ﴾1/111﴿كمائة بمثلها وىف  اآلخر كأربعني بعرشين وقد ال تفيد شيئا
﴾ أما و﴿ نصاب فال زاكة وإن بلغه جمموع مايلهما كأن انفرد لك بسبعة عرش واشرتاك ىف ست أو خلطا ثمانية وثالثني مز اثنتني

حد سببيها وزاكة الفطرة باهلاء بإضافة ابليان أو ىلع معىن الالم ويقال هلا زاكة الصوم بإضافتها أل﴾ الفطر﴿ ﴾ ابلدن فىه زاكةزاكة﴿
أى اخللقة بمعىن أنها تزك انلفس وتنىم عملها وصدقة ابلدن وىف اخلرب إنها طهرة الصائم من اللغو والرفث وأن صوم رمضان 

﴾ بإدراك﴿ ﴾ أى يتحقق وجوبهاجتبما ﴿﴿و﴾ إن معلق بني السماء واألرض ال يرفع إال بزاكة الفطر أى متوقف تمام ثوابه إال بها
﴾ بأن يدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو ىّح حياة مستقّرة فال جتب الجزء من شوّ ﴾ أّول ﴿جزء من رمضان و﴿ آخر

﴿ولو﴾ مبعضا ﴿صغريا﴾  ﴾ حرّ ىلع لك مسلم﴿ عنه اإلسالم فتجبفيما حدث بعده من حنو موت وطالق ولو بائنا ورشط املخرج 
 اكفر بمعناه ىف الصالة أصالة وإال فقد يكون املخرج اكفرا إذ تلزمه فطرة حنو قريبه وعبده املسلمني ألنها جتب أوال فال جتب ىلع

﴾ فطرتهم ثم يتحملها عنهم من ىلع من عليه نفقتهم﴾ جتب أوال ﴿و﴿ ﴾ فطرتهعليهىلع املؤدى عنه ثم يتحملها املؤدى فتجب ﴿
ولو بائنا  ﴾ ولو اكن هو اكفرا كما مّر ومن عليه نفقتهم هو حنو زوجة ولو رجعية أو حامالإذا اكنوا مسلمنيجتب عليه نفقتهم ﴿

ووادل وإن عال إذا اكنا فقريين خبالفهما غنيني بمال وكذا بكسب الئق ىف الودل فلو قدر أحدهما وخادمها وودل صغري وإن سفل 
إخراجها عن األصل والودل الكبري إال بإذنه فليتنبه هل ومملوك ولو أو فرعه وال يصح ىلع قوت يوم العيد ويللته لم جتب ىلع أصله 

﴾ نبوّى ىلع لك واحد صاع﴿و﴾ قدر الواجب ﴿ مدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأّم ودل ومرهونا وموىص بمنفعته وآبقا وإن انقطع خربه
ىف اغلب السنة وال نظر لوقت عنه ﴾ يعىن حمل املؤدى اغلب قوت ابلدل﴿ ﴾ خالصمن﴿ وهو كيلة مكية كما مّر وجيب كونه

الوجوب برشط كونه من املعرش السليم من العيب املناىف صالحية اإلدخار واالقتيات فال تكىف القيمة واملعيب ومنه املسوّس 
واملبلول إال إن جف واعد لصالحية اإلدخار أو القديم املتغري بنحو طعم وإن اكن قوت ابلدل كذلك وقيل جيوز حينئذ وجيوز 

فضلت عن ﴿ ﴾ اكن مورسا بأنإذا﴿ ج أقط وجنب ولنب لم يزنع زبدهما ولم يفسد جوهر األولني وال جتب ىلع من ذكر إالإخرا
﴾ وكسوة ممونه الالئقان بهما منصبا ومروءة كسوته﴾ عن ﴿و﴿ ﴾ ولو مؤجال عند حج وإنما لم يمنع زاكة املال تلعلقها بعينهدينه

ومسكن ﴾ مسكنه﴾ عن ﴿و﴿ به اعدة مثله مما يتجمل به يوم العيد أو ُيتاجه نلحو بردقدرا ونواع زمانا وماكنا حىت ما جرت 
﴾ ولو عليه نفقتهم﴿ ﴾ جتبمن ه وقوتقوت﴾ عن ﴿و﴿ ممونه الالئقان بهما وإن اعتاد السكىن بأجرة وكذا عن خادم هل أو ملمونه

﴾ ولم تعترب زيادة عليهما هيومو﴿ كذا ىف برشى الكريم﴾ املتأخرة عن يومه كما ىف انلفقات العيد ﴿يللة ما اعتيد للعيد اكلكعك
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أنه ال جيب الكسب هلا وحمله ما لم  لعدم ضبط ما وراءهما وسّن ملن طرأ يساره أثناء يللة العيد أو يومه إخراجها وأفهم الكمه 
والسنة يوم العيد وقبل الصالة ترص دينا وإال وجب تلعديه وجيوز إخراجها ىف رمضان ولو أّول يللة منه برشوط اتلعجيل اآلتية 

وُيرم تأخريها عنه بال عذر واحلاصل أن أوقاتها مخسة جواز ىف رمضان ووجوب بغروب شمس آخر يوم منه وفضيلة قبل صالة 
بعد غروب شمس يوم العيد نعم ال حرمة إن أخرها لعذر كغيبة  ﴾1/112﴿العيد وكراهة بعدها إال إن أخرها نلحو قريب وحرمة 

ىف مجيع أنواع ﴿ ﴾ بالقلب وتسن باللسانجتب انلية﴿و من مرحلتني فإن اغب مرحلتني فأكرث فال وجوب من أصله ماهل أقل
﴾ املتقدمة كهذه زاكة ماىل أو بدىن واألفضل نية الفرضية أو صدقة ماىل أو املال املفروضة أو الواجبة وال جيب تعيني املخرج الزاكة

﴾ أى العزل لقدر الزاكة عن املال أو عنده بعد اإلفراز﴿ لزاكة لم يرض قاهل احلفىن وتكىف انليةعنه ىف انلية ولو شك فيها بعد دفع ا
أو عند دفعها لسإمام أو لوكيل ثم إن للزاكة مطلقا وقت وجوب وجواز فإذا حال احلول وجبت وإن لم يتمكن من أدائها إذ اتلمكن 

وخال املالك عن مهّم ديىن ودنيوى وزال حجر فلس وجفف اتلمر  إنما هو رشط للضمان فإذا تمكن بأن حرض املال واملستحق
احلارضين ندب ونىق احلب واملعدن وجب األداء فورا فإن أخر أثم وضمن قدر الزاكة إن تلف املال نعم إن لم يشتد رضر املستحقني 

مام احلول برشط بقاء املالك أهال اتلأخري نلحو قريب أو جار أو أفضل وإال حرم ويضمن باتلأخري مطلقا وجيوز تعجيلها قبل ت
للوجوب واملال إىل آخر احلول فلو مات أو افتقر أو تلف ماهل أو خرج عن ملكه لم يقع عنها وأن ال يتغري لواجب وإال كأن عجل 
بنت خماض عن مخس وعرشين فتوادلت وبلغت ستا وثالثني آخره لم جتز وإن صارت بنت بلون والقابض مستحقا إىل آخره فلو 

 ات أو استغىن بغري املعجل كزاكة أخرى لم جيزه وإذا لم جيز فله أنه يسرتده إن علم القابض عد القبض أنه معجل ولو بقول املالكم
﴾ األصناف اثلمانية املذكورين ىف آية إنما إىل من وجد من﴿ ﴾ ولو فطرةرصفها﴿ ﴾ ىلع خمرج الزاكةجيب﴾ اعلم أنه ﴿و﴿

﴾ مجع فقري وهو من ال نفقة هل واجبة وال الفقراء﴿ ثلالثة فقراء أو مساكني وآخرون لواحدالصدقات واختار مجع رصف الفطرة 
مال وال كسب حالل يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا وغريها مما البد منه ىلع ما يليق به وبممونه كمن ُيتاج 

مسّدا من حاجته بنحو ملك وال يكفيه كفاية الئقة ﴾ مجع مسكني وهو من هل ما يسّد واملساكني﴿ لعرشة وجيد أربعة فأقّل 
حباهل كمن ُيتاج لعرشة فيجد ثمانية فأقل وإن ملك أكرث من نصاب واملراد ال يكفيه باىق العمر الغالب وهو ستون سنة باعتبار 

والعاملني ﴿قري أو مسكني األخذ ال ممونه إذ املراد إغناؤه هو فإن زاد عمره عليه أعطى سنة بسنة ومن هل عقار ال يكفيه دخله ف
أي من نصبه اإلمام ألخذ الزاكة ولم جيعل هل أجرة من بيت املال وإال سقط كساع ورشطه كونه أهال للشهادة واكتب  ﴾عليها

اد ﴿واملؤلفة قلوبهم﴾ وهم أصناف ضعفاء انلية ىف وقاسم وحارش جيمع أهل األموال وعريف وحاسب وحافظ وكيال ووزان وعدّ 
بأن يكون عندهم وحشة منهم ورشيف ىف قومه أسلم يتوقع بإعطائه إسالم غريه ولو امرأة ومقاتل من يليه من أهل اإلسالم 

كفار وبغاة ومانىع زاكة حىت ُيملهم إىل اإلمام ﴿وىف الرقاب﴾ وهم املاكتبون كتابة صحيحة كما فرسه بهم ىف اآلية أكرث العلماء 
ه بالكسب خبالف املاكتبني كتابة فاسدة فال يعطون منها ﴿والغارمني﴾ أى فيعطون إن لم يكن معهم وفاء وإن قدروا علي

املدينني وهم أنواع من استدان دلفع فتنة بني متنازعني فيعطى ما استدانه إن حّل ولم يوفه من ماهل وإن اكن غنيا ولو بنقد أو 
اكن غنيا بغري نقد إن حّل ولم يوفه من ماهل أو لقرى ضيف وبناء حنو مسجد أو فك أسري وحنوهما من املصالح العامة فيعطى وإن 

وظهرت قرائن صدقه فيعطى قدر دينه إن حّل وعجز عن وفائه والضامن فيعطى إن نلفسه ورصفه ىف غري معصية أو فيها وتاب 
رض ادلين ىلع من ضمنه وهو معرس أو مورس ضمنه بغري إذنه لعدم رجوعه عليه ومن قىض دينه بنحو ق ﴾1/113﴿إعرس وحّل 

 أعطى بلقائه ما يوىف به القرض خبالف من مات ولم خيلف وفاء لعدم كونه من املستحقني
دفع ملدينه زاكة برشط ردها هل عن دينه لم جتز فإن نوياه بال رشط لم يرض وكره لقاعدة لك رشط رض رصُيه كره إضماره  ﴾تنبيه﴿

﴾ وهم الغزاة وىف سبيل اهلل﴿ لت ادلين اذلى ىل عليك زاكة لم جيزولو قال أعطىن ديىن وأرده لك زاكة فأعطاه لم يلزمه رده أو جع
املتطوعون باجلهاد بأن لم يكن هلم سهم ىف ديوان املرتزقة من الىفء كما فرس بهم ىف اآلية ألنهم قاتلوا بال مقابل فيعطون ولو 

املحتاج بأن لم يكن معه ما م ملريد سفرا غري حمرّ ﴾ الشامل لذلكر وغريه وهو املسافر أو اوابن السبيل﴿ أغنياء إاعنة هلم ىلع الغزو
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يكفيه لسفره فمن سافر كذلك ولو لزنهة أو اكن غريبا جمتازا بمحل الزاكة أعطى ولو كسوبا كفاية سفره ذهابا وإيابا إن قصد 
ال سفره وكذا ما الرجوع وإن اكن هل مال بغريه ولو دون مسافة قرص أو وجد من يقرضه ويعطى مركوبا إن عجز عن املىش أو ط

ُيمل عليه زاده إن عجز عن محله أما املسافر سفرا حمّرما فال يعطى ألن فيه إاعنة ىلع معصية فإن تاب أعطى بلقية سفره ومنه 
سفره بال مال وجعله نفسه الك أى ثقيال ىلع انلاس ومعه املال ورشط اآلخذ من جمموع هؤالء احلرية الاكملة فال يعطى رقيق غري 

ولو مبعضا واإلسالم نعم العامل قد يكون اكفرا كحاسب واكتب وغري هاشىم وال مطلىب وال موىل هلم فال يعطى أحد  املاكتب
منهم وإن منع مخس اخلمس وذهب مجع جلواز إعطائهم حينئذ لكن ينبىغ ملن أعطاهم أن يبني هلم ذلك وأن ال يكون ممونا 

﴾ للمالك أو لسإمام رصفها إال ملن علم أنه من املستحقني ومن ال جيوزّرر أنه ﴿﴾ علم مما تقو﴿ للمزك أو غريه وال حمجورا عليه
جهل حاهل فإن ادىع ضعف إسالم أو فقرا أو مسكنة أعطى بال يمني وبينة أو عياال أو تلف مال عرف أو أنه اعمل أو مؤلف أو 

رصفها ﴿ ﴾ عنهاوال جيزئ﴿ دلائن ىف املدينماكتب فالبد من بينة أو استفاضة أو إخبار من وقع ىف القلب صدقه ولو حنو ا
﴾ أى األصناف اثلمانية وجيب تعميمهم إن وجدوا لكهم حىت العامل إن قسم اإلمام وإال فمن عداه أو من وجد منهم وأقله لغريهم

عامل فيجوز ثالثة من لك صنف نعم إن احنرصوا ووفت حباجاتهم انلاجزة وىه مؤنة يوم ويللة وكسوة فصل وجب استيعابهم إال ال
 وال جيوز نقل الزاكة ىف األظهر عن حمل املؤّدى عنه من نفس أو مال وجبت فيه وقيل جيوزكونه واحدا 

﴿خاتمة﴾ ينبىغ كرثة اتلصدق السيما ىف الزمن واملاكن الفاضل ألخبار كثرية شهرية كخرب لك امرئ ىف ظل صدقته حىت يفصل 
ن قوت يوم ويللة وكسوة فصل أو دلين ال يرجو وفاءه من جهة ظاهرة إذ ُترم بني انلاس لكن ال يتصدق بما ُيتاجه ملمونه م

حينئذ واألفضل اإلرسار بها خبالف الزاكة قال تعاىل إن تبدوا الصدقات اآلية وىف احلديث من السبعة اذلين يظلهم اهلل ىف ظل 
وىف بلعدها عن الرياء وقربها من اإلخالص العرش من أخىف صدقته حىت ال تعلم شماهل بما أنفقته يمينه وإنما اكنت أفضل 

رّسا ما إظهارها فنت كثرية دينا ودنيا قال بعضهم كساىن أخ فالن هذا اثلوب ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته وقبل بعضهم 
عنتك عليه واعلم أن رده جهرا فسأهل من أعطاه فقال هل عصيت اهلل به ىف اجلهر فلم أكن عونا لك ىلع املعصية وأطعته به رّسا فأ

هد السخاء باملال واإليثار به هو الزهد ىف ادلنيا والراحلة املعجلة قال أبو يزيد البسطاىم ما غلبىن إال شاب من بلخ قال ىل ما حّد الز
ا وقال ذو بلخ وإنما هو عندنا إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرن ﴾1/114﴿قلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صربنا قال هكذا الكب 

 انلون هو تفريق املجموع وترك طلب املفقود واإليثار باملوجود

ىف الصوم وهو لغة اإلمساك ومنه إىن نذرت للرمحن صوما أى سكوتا ورشاع ما يأىت واعلم أنه جنة أى وقاية من العذاب ﴿فصل﴾ 
البرشية وتقوية جانب الروحانية اىل إذا ملا فيه من قهر انلفس ومنعها من شهواتها وتضييق جمارى الشيطان وتلطيف الطبيعة 

لك عمل ابن لطفت أحلقت اإلنسان بأفق املالئكة وقد ورد إن اجلنة تفتح أبوابها وانلار تغلق أبوابها إذا جاء رمضان وإنه تعاىل قال 
ة ويعمره بما يزينه من حنو آدم هل إال الصوم فإنه ىل وأنا أجزى به فعىل اإلنسان أن يصون صومه عما يشينه من حنو الغيبة وانلميم

واعتاكف وينبىغ الكف عن لك ما للنفس فيه حظ وشهوة السيما الشبع فإنه من احلالل فضال عن غريه شؤم قال ىف  تالوة
األربعني األصل ودرجاته ثالث أدناها االقتصار ىلع الكف عن املفطرات بال كف اجلوارح عن املاكره وهو صوم العموم وقناعة 

انية أن تضيف كف اجلوارح إيله واثلاثلة أن تضيف إيله صيانة القلب عن الفكر والوسواس وجتعله مقصورا ىلع ذكر باالسم واثل
اهلل وذلك صوم خصوص اخلصوص وهم الكمل ثم للصيام خاتمة بها يكمل وىه أن يفطر ىلع طعام حالل ال ىلع شبهة وال 

جيب ﴿ لم يستيقظ قبل الصبح ولك ذلك خرساناكسل عن اتلهجد وربما يستكرث من احلالل حبيث يتدارك ما فاته ويفىض إىل اتل
﴾ إمجااع إذ هو أحد أراكن اإلسالم اخلمسة مأخوذ من الرمض وهو شدة احلر ألن وضع اسمه ىلع مسماه وافق صوم شهر رمضان

أيام اإلسبوع بأحد أمرين إما  ذلك وهو أفضل الشهور لكيلة القدر أفضل اللياىل ويوم عرفة أفضل أيام العام ويوم اجلمعة أفضل
باستكمال شعبان ثالثني يوما أو برؤية عدل شهادة اهلالل بعد الغروب وإن اكن حديد ابلرص ورشط من جيب عليه إسالم 

ولو فيما مىض فيشمل املرتد حىت يلزمه القضاء إذا أسلم خبالف أصىّل وإن ﴾ ىلع لك مسلم﴿ وتكليف وإطاقة هل فال جيب إال
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ال حنو جمنون وسكران بال تعّد وصىب ﴾ ملكف﴿ ىف اآلخرة وُيرم إطعامه ىف نهار رمضان ألنه إاعنة ىلع معصيةعوقب عليه 
من ال يطيقه حسا لكرب أو مرض ال يرىج ق ال ىلع به عليه لعرش إن أطاقه كما مر مطيولكن جيب ىلع ويله أمره به لسبع ورض

﴾ اكفر من﴿ ﴾ الصوم مطلقا رمضان أو غريهوال يصحفر بقيدهما اآلىت ﴿برؤه أو رشاع كحائض ونفساء ومريض يرىج برؤه ومسا
﴾ ولو حلظة من انلهار ألن من رشطه انلقاء منهما لك ايلوم وُيرم عليهما اإلمساك حائض ونفساء﴿ لقدرته ىلع اإلسالم وال من

﴾ ملا فاتهما من الصوم القضاء﴿ غريه ﴾ وكذا لك من أفطر لعذر أوجيب عليهما﴾ لكنهما ﴿و﴿ بنيته وال جيب عليهما تعاىط مفطر
الواجب رمضان أو غريه بعد اتلمكن منه وإال كأن مات عقب موجب القضاء أو استمّر به العذر إىل املوت أو سافر بعد أول يوم 
هلما من شوال إىل أن مات فال فدية عليه لعدم تمكنه منه وال قضاء ىلع جمنون لم يتعّد جبنونه وصىب واكفر أصىل لكن يسن 

وتستحب املواالة فيه واملبادرة بل جتب إن أفطر بال عذر وجيب اإلمساك ىف رمضان عىل حنو تارك انلية يلال ولو سهوا كىف يوم 
مباحا ال ﴾ ملسافر سفر قرص﴿ ﴾ ىف اتلطوع مطلقا وىف الواجبوجيوز الفطر﴿ الشك إذا بان أنه منه وجيب قضاؤه فورا ىلع املعتمد

فيه لكنه حينئذ  ﴾وإن لم يشق عليه الصوم ﴿ ويأىت مجيع ما مر ىف القرص فحيث جاز جاز الفطر ﴾1/115﴿قصريا أو حمرما 
أفضل نعم إن طرأ السفر بأن فارق العمران أو السور بعد الفجر فال جيوز الفطر خبالف القرص فإن سافر قبل الفجر جاز ولو بعد 

مشقة ال ﴿ ﴾ الصوموحامل ومرضعة يشق عليهم﴿ و عطش﴾ وخائف من هالك ومن غلبة جوع أملريض﴾ جيوز ﴿وانلية ﴿
 ﴾ إذا أفطروا حينئذب﴾ لكن ﴿جيو﴿ ﴾ ىف الواجب ولو مضيقا بل جيب حينئذ عند حجالفطر﴿ ﴾ اعدة حبيث تبيح اتليممُتتمل
هض أو يقّل ﴾ للك ما أفطروه وعىل احلامل واملرضع ولو مريضتني أو مسافرتني إذا أفطرتا خوفا ىلع الودل فقط أن جيالقضاء﴿

اللنب فيترضر بمبيح تيمم مع القضاء والفدية للك يوم مّد وال تتعّدد بتعّدد األوالد خبالف ما أفطرتا بنية الرتخص ىف السفر ولو 
مع الودل أو أطلقتا أو خوفا ىلع أنفسمها ولو مع الودل فال فدية وكذا جيب املّد والقضاء ىلع من أفطر إلنقاذ حيوان حمرتم أرشف ىلع 
اهلالك ومن أخر قضاء رمضان إىل أن جاء رمضان آخر بال عذر ويتكرر هذا بتكرر السنني وجيب املّد ال القضاء ىلع من لم يقدر 

﴾ هلا ىف الفرض ولو يتجيب اتلبي﴾ رشوط صحة الصوم سبعة األول انلية و ﴿و﴿ ىلع الصوم هلرم أو زمانة أو مرض ال يرىج برؤه
ها بني الغروب وطلوع الفجر ولو قبل الفطر من ايلوم املاىض ولو لصىب أما انلفل فتجزئ فيه قبل نذرا وقضاء من الليل أى إيقاع

﴾ كصوم غد عن ىف انلية﴿ ﴾ للمنوىاتلعيني﴾ جيب ﴿و﴿ الزوال ولو نذر إتمامه كأن قال إن نويت صوم غد فعىّل إتمامه فنواه
 وال جيب نية الفرضية كما مر وكمال انلية ىف رمضان نويت صوم وإن لم يبني سببها فإن عينه وأخطأ رضّ رمضان أو نذر أو كفارة 

﴾ إذ لك يوم عبادة للك يوم﴿ غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة جبر رمضان بالكرسة إلضافته السم اإلشارة فىه واجبة
قبله أو عند انلية أطلع الفجر مستقلة تلخلل ايلومني بما يناقض الصوم اكلصالتني يتخللهما السالم ولو شك بعد الفجر أوقعت 

لم تصح خبالفه بعدها أطلع الفجر عندها أو فيها أو ىف اتلبييت فذكره ولو بعد أيام عند م ر وقبل الغروب عند حج أو فيها بعد 
 الغروب فإنه ال يرض ولو نوى مع الفجر لم يصح وقيل يصح

فرض فيه إن نوى معه اتلطوع وإال سقط الطلب عنه وبه جيمع ﴿فرع﴾ قال ىف الفتح املتجه أن ثواب حنو يوم عرفة ُيصل بوقوع 
املوجب للغسل ىف فرج ولو بلهيمة أو قبال فإنه يفطر مع ﴾ اإلمساك عن اجلماع﴾ اثلاىن ﴿وبني العبارات املختلفة ا ـهبمعناه ﴿

﴾ االستمناء﴾ اثلاىن عن ﴿و﴿ طوءالعلم واتلعمد واالختيار خبالف ما ال يوجبه كىف أحد قبىل مشلك ودخل ىف الكمه الواطئ واملو
أى إخراج املىن بغري مجاع ولو بيد حليلته أو بلمس ما ينقض ملسه كقبلة ومضاجعة بال حائل فيفطر به مع العلم واتلعمد 
 واالختيار ال بلمس حمرم وأمرد وإن تكرر إن لم يقصد به اإلنزال وإال أفطر به وال مع جهل عذر به أو نسيان أو إكراه وىف ب ج

القئ أى طلب ﴾ االستقاءة﴾ اثلالث اإلمساك عن ﴿و﴿ إنه لو أكره ىلع الزنا أفطر به ألن اإلكراه ال يبيحه خبالف حنو األكل
﴾ الرابع و﴿ فيفطر به مع العلم باتلحريم والصوم واتلعمد واالختيار وإن لم يعد جلوفه منه ىشء ال بقلعه خنامة من دماغه أو باطنه

عن ﴾ اخلامس اإلمساك ﴿و﴿ العياذ باهلل منها مجيع انلهار فلو ارتد ولو حلظة منه بطل صومه اكلصالة﴾ وةعن الردّ اإلمساك ﴿
املنطبق وأنف وهو ما  ﴾1/116﴿﴾ كباطن أذن وهو ما وراء جوفا﴿ ﴾ من أعيان ادلنيا وإن قلت ولم تؤلك ما يسىمدخول عني
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ا يظهر عند ُتريكه فيفطر بدخوهلا منفذا مفتوحا مع العلم وراء القصبة مجيعها وإحليل وهو خمرج ابلول واللنب وباطنه م
وال يرض رشب املسام دهنا أو كحال واألكل والرشب ناسيا أو واتلعمد واالختيار والظاهر خمرج اخلاء واحلاء وابلاطن خمرج اهلمزة 

ريقه ﴿ رث أو اكن جنسا ولو بلع﴾ إن كإال﴿ جاهال وإن كرث وحنو غبار الطريق وإن تعمد فتح فمه هل مطلقا عند م ر وعند حج
﴾ وهو ما ُتت لسانه واملراد به مجيع الفم لم يرض وإن مجعه وأخرجه ىلع لسانه خبالف ريق غريه وجنس اخلالص الطاهر من معدنه

ا إذا ملن ابتىل به حبيث ال يمكنه االحرتاز عنه ونلا وجه بالعفو مطلقولو بدم ثلته وإن صىف لكن استظهر ىف اتلحفة العفو عنه 
صىف وخمتلط بما غري لونه أو طعمه أو رُيه ال بمجاور ولو ابتلع ريقه من حنو سواك أو خيط أخرجه عن الفم ثم رده إيله أو من 

ولو ﴿ ﴾ ىف بعض ايلوم فيفطر إن جّن فيهأن ال جبنّ ﴾ السادس ﴿و﴿ ظهر شفته أفطر إن علم باحلرمة ال إن جهل إذ هو مما خيىف
﴾ ومثله سكر لك ايلوم﴿ ﴾ ىف مجيع ايلوم فال يفطر إال إن أغىم عليهأن ال يغىم عليهالسابع ﴿﴾ و﴿ وبرشب جمنن يلال﴾ حلظة
﴾ صوم غري رمضان فيه وإن أبيح هل الفطر فيه نلحو سفر ألنه يصح﴿ ﴾ جيوز والوال﴿ وإال فاكجلنون كما ىف الكردىبه  لم يتعدّ 

﴾ ولو ملتمتع عن ثالثته ىف أيام الترشيق﴾ ال صوم يوم من ﴿و﴿ ضىح﴾ الفطر واألالعيدين﴿ ﴾ أحدصوم﴿ ال يقبل غريه بوجه و
﴾ ال جيوز وال يصح الصوم فيهما للنىه عنه واملعىن فيه اتلقّوى ىلع صوم وكذا انلصف األخري من شعبان ويوم الشك﴿ اجلديد

راىئ أو شهد به من يرّد كعبيد وفسقة رمضان ويوم الشك هو يوم ثالىث شعبان إذا ُتدث اثنان فأكرث برؤية اهلالل وإن لم يعلم ال
﴾ أى بصوم ما قبل انلصف كأن صام اخلامس عرش وما بما قبله﴿ ﴾ أى صوم انلصف ويوم الشكإال أن يصله﴿ ظن صدقهم

بعده فإن فصل ولو بيوم كأن صامه أو السادس عرش وأفطر السابع عرش حرم اثلامن عرش وما بعده وإال أن يكون الصوم فيهما 
اخلميس مثال فوافق انلصف أو يوم الشك ﴾ مستقّر ىف ذمته كأن نذر صوم أو نذر﴿ ﴾ ولو نلفل يرشع قضاؤهو لقضاءأ﴿ لكفارة

﴾ كأن اعتاد صوم ادلهر أو يوم وفطر يوم أو حنو االثنني أو أو ورد﴿ أما لو نذر صوم غد مثال وعلم أنه منه أو يوم الشك فال ينعقد
﴾ يقينا ولو حكما كأن طلع الفجر وهو جمامع من رمضان﴿ ﴾ تامصوم يوم﴿ ﴾ ىلع نفسهومن أفسدالسود وتثبت العادة بمّرة ﴿

فعليه ﴿ ﴾ وحده يأثم به ألجل الصوم وال شبهة ولو ىف دبر ذكر أو امرأة ميتاجبماع﴿ ﴾ واكن إفسادهوال رخصة هل ىف فطره﴿ فاستدام
﴾ وىه عتق رقبة اكملة الرق مؤمنة سليمة من فارة ظهاروك﴿ ﴾ وكذا اتلعزير لغري من جاء مستفتيا تائبااإلثم والقضاء فورا

 العيوب املخلة بالعمل إخالال بينا كما يأىت فإن لم جيدها وقت األداء بأن عرس عليه ُتصيلها حلاجته إيلها إو إىل ثمنها هل أو ملمونه
غري ذلك مما ىف قسم الصدقات صام باىق العمر الغالب مطعما وملبسا ومسكنا وأثاثا ودينا ولو مؤجال وخدمة ملنصب وحنوه و

أطعم ستني مسكينا لك واحد مّد شهرين متتابعني إن لم يتلكف العتق فإن لم يقدر بأن عرس عليه الصوم أو اتلتابع نلحو هرم 
اوت جيزئ ىف الفطرة ويكىف وضع األمداد بينهم ويقول هلم ملكتكم إياها أو خذوها بنية الكفارة وإن لم يقل بالسوية وهلم اتلف

أثناء ايلوم  ﴾1/117﴿ىف األوىل مللكهم إياها بالقبول ال اثلانية ألنهم ال يملكونه إال باألخذ وتسقط الكفارة بطرّو جنون أو موت 
وال جتب ىلع موطوء وكذا واطئ ناس للصوم أو جاهل ولو بتعّد ال مرض أو سفر أو إغماء أو رّدة أو إعسار وتتكرر بتكرر األيام 

 ىف غري رمضان ولو واجبا أو مفسده بغري مجاع أو به وهل رخصة فيه كمسافر ومريض جامعا بنية الرتخص عذر أو مكره أو
﴿تنبيه﴾ يسن تعجيل الفطر وتأخري السحور خلرب ال تزال انلاس خبري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور والفطر بثالث رطبات 

ل وبعده امهلل لك صمت وبك آمنت وعليك تولكت ورمحتك رجوت فثمرات وُتصل السنة بواحدة فإن لم يوجد فبماء وزمزم أفض
وإيلك أنبت إلخ ونية صوم الغد خوفا من النسيان أو إاعدتها بعد السحور وتفطري الصائم ولو بتمرة أو ماء والعشاء أفضل خلرب من 

ويتأكد هل ترك حنو الغيبة فقد فطر صائما فله أجره وال ينقص من أجر الصائم ىشء واألكل معه واالغتسال قبل الفجر للجنب 
وملسه ونظره وإنه إذا شم يتذكر أنه صائم أو يقول بلسانه إن ورد ىف حديث الفطر بها وترك الشهوات املباحة لغري بياع كشم رُيان 

كما ورد ىف لم يظن رياء وترك احلجامة واملضغ نلحو بلان وذوق طعام وقبلة وُترم إن خاف اإلنزال وتسن اتلوسعة ىلع العيال فيه 
احلديث واإلحسان إىل األرحام واجلريان وإكثار الصدقة واتلالوة واملدارسة بأن يقرأ عليه غريه ما قرأه هو ويكره السواك بعد 
الزوال للصائم خلرب خللوف بضم اخلاء أى تلغري فم الصائم يوم القيامة أطيب عند اهلل من راحئة املسك وُيرم الوصال ىف الصوم 
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 اء الفرض وانلفل كأن يصوم يومني فأكرث من غري تناول مفطر يلالكما يأىت سو
﴿تتمة﴾ يسن االعتاكف واإلكثار منه من لك مسلم اعقل طاهر ىف مسجد بلبث فوق طمأنينة الصالة ساكنا أو مرتّددا واجلامع 

ينو الرجوع إيله حال خروجه فإن أوىل وال يتعني مسجد غري اثلالثة ونية فإن نذره نوى حنو الفرضية وجيّددها باخلروج ما لم 
جّدد إن خرج بال عزم ىلع العود وال يقطعه اخلروج لقضاء حاجة ويبطل موجب جنابة يفطر الصائم وجنون وإغماء قّدره بمّدة 

وحيض وجنابة ورّدة وسكر فإن نذر تتابعا لزمه ويقطعه سكر وكفر وتعمد مجاع وخروج لغري حاجة وأكل وإن أمكن ىف املسجد 
إن تعذر فيه ومرض شق بلثه فيه معه أو خىش تلويثه وإذا رشطه لعارض مباح مقصود غري مناف لالعتاكف صح الرشط  ورشب

ثم إن عني لم يتجاوز ما عني وإال جاز للك اعرض مباح ولو دنيويا لكقاء األمري خبالفه ال لعارض كإال أن يبدو ىل أو ملحرم أو 
ويتأكد ىف رمضان سيما العرش األواخر ففيها يللة القدر ويندب أن يقول فيها باطل ملناف كجماع أو غري مقصود كزنهة فإنه 

 امهلل إنك عفّو ُتب العفو فاعف عىن وكتمها وإحياؤها ويومها مثلها واهلل أعلم
لزيارة لألفعال اآلتية والعمرة بضم العني لغة اىف احلج بفتح احلاء وكرسها لغة القصد أو كرثته ورشاع قصد الكعبة ﴿فصل﴾ 

ورشاع زيارة الكعبة لألفعال اآلتية وورد أن احلج املربور يكفر مجيع اذلنوب حىت الكبائر واتلبعات عند م ر برشط عدم اتلمكن 
من الوفاء وأن احلجاج والعمار وفد اهلل إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم وأنهما ينفيان الفقر واذلنوب كما 

 خبث احلديد وإنما مثلهما بالكري انلاىف خلبث احلديد اذلى صحبه من معدنه ألن ىف جبلة اإلنسان القّوة الشهواتية ينىف الكري
تزيلها واحلج مجع أنواع الرياضة من إنفاق مال وجهد نفس بنحو جوع وعطش وسهر  ﴾1/118﴿والغضبية فيحتاج لرياضة 

﴾ ىف األظهر العمرة﴾ كذا ﴿و﴿ ﴾ ىلع من يأىت إمجااعجيب احلجاملشاكة ﴿ واقتحام مهالك وفراق وطن وأهل وإخوة كما ىف رشح
واحدة ىلع الرتاخ مع العزم ىلع الفعل بعد ثم أن هلما مخس رتب صحة ﴾ مرة﴿ىف العمر  بأصل الرشع ولكن ال مطلقا بل

ل اإلحرام قال ب ج بل يسن مطلقة ورشطها اإلسالم فيصح إحرام وىّل عن حمجوره أى أن ينوى جعله حمرما ولو اغئبا عن حم
فقالت هل هلذا حج فقال نعم ولك أجر  اإلحرام هل طلبا حلصول اثلواب هل أى وللوىل كما ىف حديث املرأة الىت أتت بودلها للنىب 

ن قال سم لكن إن اكن اغئبا يكره ألنه ربما فعل حمظورا لعدم علمه وتمكن الوىل من منعه وإذا نوى جعله حمرما لزمه منعه م
املحظورات وإحضاره املواقف وفعل ما ال يتأىت منه ويشرتط أيضا هلا الوقت القابل ملا نواه والعلم بالكيفية عند اإلحرام وباألعمال 
عند فعلها لو بوجه فيهما كما قاهل ابن اجلمال واقتصارهم ىلع اإلسالم قال الكردى مرادهم به من حيث الفاعل وصحة مبارشة 

تلميز وإذن الوىل وصحة وقوع عن نذر ورشطها مع ما مّر اتللكيف وعن فرض اإلسالم ورشطها ما مّر احلّرية ورشطها مع ما مّر ا
﴿ىلع املسلم احلّر﴾ الاكمل ﴿امللكف املستطيع﴾ ال ىلع اكفر ال جيبان إال اتلامة ووجوب ورشطه مع ما مّر االستطاعة فحينئذ 
أما املرتّد فخطاب لزوم فيجبان عليه إذا استطاع وإن ب بهما خطاب عقاب أصىل وال عربة باستطاعته ىف حال كفره وإن خوط

جزأه بل قال أن اكن لو تكلف وغري ملكف وغري مستطيع وإ وقنّ افتقر بعد إسالمه فإن مات زمن استطاعته مرتّدا لم ُيج عنه 
ن ال أجزل لكن برشط وأعظم أكمل وثوابه أيمانه ت اهلل وحرصا ىلع إقامة الفريضة إىل بيإ اتكلف احلج شوقمن ن إ انلصائحىف 

ا ـهبمعناه ثم أن االستطاعة نواعن األول  ثما واقعا ىف احلرج كمن بىن قرصا وهدم مرصاإال اكن آه شيئا من الفرئض وبيضيع بسب
ىل إه ويردّ ﴿ىل مكة إ ﴾بما يوصله﴿ىل عودهم إستطاعة بانلفس ويشرتط فيها أن يكون مستطيعا من وقت خروج أهل بدله اال

أى ىلع العادة فتشرتط مؤنة مدة اإلقامة  أوعيته حىت السفرة ومؤنة نفسه وأجرة خفري وشمل الكمه ﴾ من زاد ووطنه
راحلة ملن بينه وبني مكة مرحلتان فأكرث وإن قد ىلع املىش أو دونهما ولم يطقه وشق حنو حممل ذلكر ال يقدر ىلع ستطاعة بها واال

ود رشيك الئق به برشط أن يكون ما ذكر ﴿فاضال عن دينه﴾ ولو مؤجال أو هلل ككفارة ﴿و﴾ عن الراحلة ولغريه مطلقا مع وج
﴿مسكنه وكسوته الالئقني به و﴾ عن ﴿مؤنة من﴾ جتب ﴿عليه مؤنته﴾ من زوجة وقريب ومملوك للخدمة الالئقة بهم مطعما 

 العادة ﴿وإيابه﴾ أى رجوعه بلدله وأن يكون وملبسا ومسكنا وإعفاف أصل وأجرة طبيب وثمن دواء ﴿مّدة ذهابه﴾ وإقامته ىلع
 الطريق آمنا ولو خبفري بأجرة مثل بأن يأمن فيه ىلع نفسه وما ُيتاجه للسفر ال حنو مال جتارة أمن عليه بابلدل وأن يوجد الزاد واملاء
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احلة بال مشقة واثلاىن استطاعة والعلف فيما يعتاد محلها منه وأن خيرج حنو حمرم مع املرأة ولو عجوزا مكية وأن يثبت ىلع الر
فورا إن عضب بعد الوجوب واتلمكن وىلع الرتاخ إن اكن قبله أو معه أو بعده بالغري فيجبان ىلع من عضب بمعىن أنه يستنيب 

 ﴾1/119﴿ولم يمكنه األداء إن قدر ىلع االستنابة بأن وجد أجرة من ُيج عنه فاضلة عما ُيتاحه مطلقا وعن مؤنة ممونه يوم 
الستئجار أو مترباع عدال غري معضوب ولو أنىث نعم إن اكن بينه وبني مكة أقل من مرحلتني لزمه احلج بنفسه الحتمال املشقة ا

 ىف القرب وإن أباحت اتليمم كما ىف اتلحفة وقاال ىف املغىن وانلهاية بعدم اللزوم إذا كرثت
 بكذا ويشرتط فيها أن يكون األجري قد حّج عن نفسه قادرا ﴿فرع﴾ اإلجارة إما إجارة عني اكستأجرتك تلحج عىن أو عن ميىت

ىلع الرشوع ىف العمل فيستأجر حنو املىك ىف أشهر احلج وغريه عند خروجه حبيث يصل امليقات ىف أشهره إما إجارة ذمة كألزمت 
لألجري ىف هذه أن ُيج ذمتك احلج عىن أو عن ميىت فتصح ولو ىف املستقبل برشط حلول األجرة وتسليمها ىف جملس العقد و

 بنفسه وبغريه ولو مات األجري أثناء احلج استحق قسط األجرة كما استظهره ىف الفتح ىف باب اجلعالة
﴿تنبيه﴾ ال فرق عند أكابر الصوفية ىف اعتبار الزاد واستصحابه بني القوّى اتلولك وغريه ألن انلفس تعلقت به فتسكن عند 

أثر األسباب أقوى من اتلجّرد عنها فينبىغ فعلها من غري اعتماد عليها لكن ال يكون هذا  وجوده وتتشوّش عند فقده فذلا اكن
إال بعد اتلجرّد عن األسباب املعتادة وإذا حصل ذلك انتقل اإلنسان إىل قّوة أخرى ال يؤثر فيها عمل األسباب كما ىف اُتاف 

وال جترب بدم وواجبات وىه ما جترب بدم وسنن مكملة جد بدونها ﴾ اعلم أن للك من احلج والعمرة أراكنا وىه ما ال يووانلاسك ﴿
﴾ وهو نية ادلخول ىف النسك أو ادلخول ىف حرمة أمور بنية النسك اإلحرام﴿ ﴾ فستة األولأراكن احلجوىه ما عدا ذلك فأما ﴿

جيب اتلعرّض للفرض فيه اتفاقا وينعقد وهذا هو املراد بقوهلم ينعقد اإلحرام بانلية إذ ال معىن ألن يقال تنعقد انلية بانلية وال 
مطلقا ىف أشهر احلج كنويت اإلحرام ويرصف ملا شاء من حج أو عمرة أو هما وإن ضاق الوقت أو فات عند حج وال جيزيه عمل 
و قبل الرصف نعم لو طاف ثم رصفه حجا وقع عن القدوم وال جيزيه سىع بعده خالفا لسإيعاب ولو أفسده قبل الرصف فما عينه ه
الفاسد أما لو نوى احلج ىف غري أشهره ولو شاك فيقع عمرة وسّن قبل اإلحرام غسل وجترّد ذكر عن خميط وتطييب بدن وأفضله 

اثلوب أو ابلدن ورّده أو نزع بمسك خلط بماء ورد ويكره تطييب اثلوب كما ىف اتلحفة وال ُيرم استدامته بعده خبالف نقله من 
ولبس رداء وإزار أبيضني جديدين إن وجدا وإال فمغسولني ونعلني جديدين تلزمه به الفدية املطيب ثم لبسه فيحرم وثوبه 

وصالة ركعتني بسورىت اإلخالص ينوى بهما سنته ويغىن عنهما غريهما من فرض أو نفل وإن لم ينوها بل ويثاب عند م ر ثم ُيرم 
ماش ودابة راكب وتلفظ بانلية فيقول نويت احلج والعمرة أو بعدهما حبيث ينسبان إيله مستقبال واألفضل كونه عند ابتداء سري 

هما وأحرمت به أو بها أو بهما هلل تعاىل أو نويت ما ذكر عن فالن وأحرمت به عنه هلل تعاىل فلو أخر لفظ فالن عن وأحرمت لم 
مستقبال ىف أول مرة وجيهر ا عقبها يرض ىلع املعتمد إن اكن اعزما عند نويت احلج مثال أن يأىت به عنه وإال وقع هل واتللبية رس

اذلكر ىغ غريها ولو بمسجد واألوىل كرس همزة إن ووقفة لطيفة ىلع امللك وىلع بليك اثلاىن واثلالث وتكريرها ثالثا وبعدها 
ب دينا ودنيا الصالة والسالم عليه وىلع آهل وصحبه عليه وعليهم الصالة والسالم وسؤال اجلنة واالستعاذة من انلار وادلاعء بما أح

بهما عقب اللك  ﴾1/121﴿قال ىف اتلحفة واألكمل أن يصىل ويدعو من أراد اتللبية مرات عقب لك ثالث وأصل السنة ُيصل 
ـ﴾ الوقوف ب﴾ اثلاىن ﴿و﴿ وقول بليك إن العيش عيش اآلخرة أى العيش الاكمل اذلى ال يعقبه كدر إذا رأى ما يعجبه أو يكرهه

ولو ىلع ظهر دابة أو شجرة ال ىلع غصنها اخلارج عن هوائها وإن اكن أصلها فيها بني زوال يوم اتلاسع ﴾ عرفةـأّي جزء من أرض ﴿
برشطه ولو مارّا أو نائما وفجر غده ويسن دخول مكة قبله وكونه من كداء بالفتح واملّد والغسل هل وكونه من ذى طوى أو العارش 

ند الكعبة خطبة فردة بفتحها باتللبية إن أحرم وإال فباتلكبري ويعلمهم فيها ما مثلثة األّول وإحرام اإلمام يوم السابع يلخطب ع
أمامهم من املناسك ويأمرهم بالغدّو إىل مىن وأن يصلوا فيها الظهر والعرص واملغرب والعشاء وصبح يوم عرفة ثم بالغدّو بعد 

خيطب بهم خطبتني خفيفتني ُيّرضهم فيهما ىلع إكثار اذلكر اإلرشاق ىلع ثبري إىل نمرة وباجللوس فيها إىل الزوال ثم إىل املسجد و
ذلكر موقفه وادلاعء بعرفة وجيمع بمن جيوز هل اجلمع بني العرصين تقديما ويأمر غريهم باإلتمام ثم إىل عرفة للوقوف واألفضل ل
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 طهرا مستورا فارغ القلب عند الصخرات الكبار املفرتشة أسفل جبل الرمحة والركوب وللنساء حاشية املوقف وكون لك مت
واالستغفار وادلاعء واتلالوة السيما للحرش وال هلإ إال  مستقبال مكرثا من اتلهليل والتسبيح واتلكبري والصالة والسالم عليه 

﴾ اثلالث واهلل وحده ال رشيك هل إلخ وورد من قرأ اإلخالص ألف مرة يوم عرفة أعطى ما سأل واجلمع بني الليل وانلهار بها ﴿
﴾ أى الكعبة بعد نصف يللة انلحر وواجباته بأنواعه من قدوم وركن ووداع وغريها ثمانية سرت العورة والطهارة الطواف بابليت﴿

ومىش عن احلدث واخلبث وجعل ابليت عن يساره يقينا لالتباع إال ىف أعىم فظنا مارّا جلهة احلجر بكرس احلاء فإن جعله يمينه 
مامه أو عن يساره ومىش القهقرى لم يصح واالبتداء باحلجر األسود وحماذاة لكه أو بعضه ىف أول طوافه أمامه أو القهقرى أو جعله أ

عند انلية إن وجبت بأن اكن لغري نسك جبميع أىلع شقه األيرس املحاذى لصدره وهو املنكب فيجب ىف االبتداء أن ال يتقدم جزء 
قينا ولو راكبا فلو ترك خطوة لم جيزه ولو شك ىف العدد أخذ باألقل اكلصالة نعم منه ىلع جزء من احلجر مما يىل ابلاب وكونه سبعا ي

إن شك بعد الفراغ لم يرض ولو أخربه غريه ىلع خالف ما اعتمده فإن اكن بنقص سّن األخذ به إن لم يؤثر معه ترّددا وإال وجب 
نها حائل وخارج ابليت والشاذروان واحلجر جبميع بدنه إن اكن أىلع من الكعبة وحال بينه وبي وكونه داخل املسجد ولو ىلع سطحه

ومن سننه املىش ولو لغري ذكر ويكره زحف وحبو فيه واحلفاء ولو لغري ذكر إال لعذر كشدة حر فيحرم إن ترضر به تقصري اخلطا 
كد واستالم ايلماىن بيده واستالم احلجر وتقبيله بال رفع صوت ووضع جبهته عليه وتكرير لك منها ثالثا ىف لك طوفة واألوتار آ

ويباح تقبيل الشاميني وغريهما من أجزاء ابليت وال يسن لغري ذكر استالم وتقبيل ووضع جبهة إال خبلوة املطاف عن األجانب 
أو عن أحد من الصحابة فإنها أفضل فيه حىت من القرآن وهو أفضل من غري املأثور واملأثور مشهور  واألذاكر املأثورة عنه 

ىف اثلالث األول من لك طواف بعده سىع مطلوب واالضطباع فيه وىف السىع لذلكر والفرب من ابليت واملواالة بني  والرمل
الطوفات وركعتان بعده واألفضل فعلهما خلف املقام فىف الكعبة فتحت املزاب فبقية احلجر فوجه الكعبة فبني ايلمانيني فبقية 

عند  اثلواب ﴾1/121﴿قط طلبهما بأّى صالة بعده فرضا أو نفال ثم إن نواهما حصل هل املسجد فدار خدجية فبقية مكة فاحلرم وي
﴾ وواجباته ثالثة ابلداءة ىف األوتار بالصفا وىه أفضل بني الصفا واملروة﴿ ﴾ فيماالسىع﴾ الرابع ﴿وحج وعند م ر ُيصل مطلقا ﴿

 أّوهلا وكونه سبعا يقينا ذهابه مرة وعوده أخرى وبعد طواف عند حج من املروة وىف األشفاع باملروة والعقد اذلى عليها عالمة ىلع
ركن وهو األفضل عند م ر للتجانس أو قدوم وهو األفضل عند حج لالتباع وبراءة اذلمة ال غريهما ومن سننه ارتفاع ىلع الصفا 

رآن فيه وهو مشهور واملىش بهينة أوهل قواملروة قدر قامة ولو لغري ذكر عند غري حج واذلكر وادلاعء واملأثور فيه أفضل حىت من ال
احللق ﴾ اخلامس إما ﴿و﴿ وآخره وبعدو بني ما قبل امليل األول بنحو ستة أذرع واثلاىن واملواالة بينه وبني الطواف واالضطباع فيه

خرج عن حّد الرأس واملراد إزالة ثالث شعرات من شعر الرأس أو جزء من لك منها حلقا أو نتفا أو قصا أو حرقا وإن  ﴾أو اتلقصري
ويدخل وقته اكلرىم بنصف يللة انلحر ويندب كونه اكلرىم واذلبح إن اكن ىف يوم انلحر وقبل طواف الركن والسىع إن بىق وابلداءة 

امهلل اغفر  بيمني رأس املحلوق ومقدمه واستقباهل القبلة واتلكبري بعد فراغه وحلق مجيعه ذلكر واتلقصري لغريه لقوهل 
الوا وللمقرصين قال امهلل اغفر للمحلقني قالوا وللمقرصين ثم قال وللمقرصين وورد أن للحالق بكل شعرة سقطت للمحلقني ق

من رأسه نورا يوم القيامة والسادس الرتتيب ىف معظم األراكن إذ البد من تقديم اإلحرام ىلع اللك وتأخري الطواف واحللق عن 
﴾ مخسة اإلحرام لعمرةاأراكن ﴿ ﴾ بعرفة فليس من أراكنها فحينئذإال الوقوف﴿ ﴾ أراكن العمرةىه﴾ هذه الستة ﴿والوقوف ﴿

وتصح لكها مع احلدث والطواف والسىع واحللق أو اتلقصري والرتتيب لكنه هنا ىف مجيع األراكن كما ذكره خبالفه ثم كما مّر 
﴾ أى للك هلذه األراكنعلم مما تقّرر أن ﴿﴾ و﴾ واخلبث إال الطواف وهو أفضلها عند م ر والوقوف عند حج ثم السىع ثم احللق

هلا اكلسرت والطهارة وكونه ىف  ﴾رشوط﴾ منها ﴿و﴿ ﴾ هلا أى أراكن اكلطوفات السبع ىف الطواففروض﴿ واحد منها واجبات منها
ما ُيرم  ﴾ إذ ال يتم بفقد ىشء منها ثم ذكر من مرااعتها﴿ ﴾ للك من تلبس بنسكبدّ املسجد فيه وقد مّر لك ذلك فحينئذ ﴿ال

 ﴾وحرم﴿ ىلع املحرم قال ىف الزواجر و سم ىف حاشية اتلحفة ولكها صغائر إال اجلماع املفسد وقتل الصيد فهما من الكبائر فقال
﴾ حبج أو عمرة أو مطلقا سبعة أشياء وإنما حرمت حلكمة ىه أن املحرم من وفد اهلل اذلين داعهم لرييهم ىلع من أحرمباإلحرام ﴿
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 ية من غريه وأفعال النسك أكرثها تعبدى ال يعرفه إال من خصه اهلل تعاىل بالعناية اإلهلية األول من السبعةمن وقف مع العبود
﴾ يعىن تطيبا ىف ملبوس وبدن ولو ألخشم بما يكون معظم القصد منه ذلك كزعفران وورد وورس ثم هو كما قاهل طيب﴿

بخر كعود فيحرم إن وصل عينه بلدنه أو ثوبه وكذا محل عينه ىف العالمة الكردى ىلع أربعة أقسام ما اعتيد اتلطيب به باتل
فال ُيرم محله مطلقا أو حبمله كمسك وعنرب فيحرم محله ىف أحدهما ال شمه أو بوضع األنف عليه وعكسه كورد ورُيان 

حبيث ال يعّد عرفا متطيبا أحدهما أو إناء مفتوح جيد منه رُيه ولو يسريا ما لم يكن ملجرد انلقل ولم يشده بثوبه وقرص الزمن 
أما ما ال يكون  ﴾1/122﴿قطعا وُيرم أكل ما بىق فيه رُيه أو طعمه ال جمرد لونه فيه واستعاط واكتحال واحتقان بمطيب 

﴾ اثلاىن و﴿ معظم القصد منه ذلك كفواكه من تفاح وأترج ودواء من قرنفل وقرفا ومصطىك فال ُيرم اتلطيب بىشء من حنو ذلك
﴾ دهن ﴿حلية﴾ ولو المرأة وإن حلقت بدهن بضم أوهل ولو و﴿ ﴾ لغري متصلع وإن حلق أو شعرة منهرأس﴿ أوهل﴾ بفتح دهن﴿

الوجه بهما وحج إال شعر جبهة وخّد زاد ىف املنح وأنف واخلطيب إال ما ال يتصل غري مطيب وأحلق شيخ اإلسالم باىق شعور 
 املنح مدراك كما بينه الكردى قال ومن قدل من يقول بعدم حرمة دهن باللحية كحاجب وهدب وما قاهل املصنف أقرب نقال وما ىف

﴾ اثلالث و﴿ الشارب والعنفقة أرجو أن ال بأس عليه لكن ينبىغ هل االحتياط طاقته واملعتمد عند متأخرى أئمتنا حرمة ذلك اه
﴾ من مجيع ابلدن شعرالرابع إزالة ﴿﴾ و﴿ ﴾ صحيح ال مع عضوه خبالف إزالة منكرس لكه أو بعضه إن تأذى بباقيهإزالة ظفر﴿

بأى نوع اكن كذلك ال مع جدله أو من باطن عني أو غطاها للرضورة وال فدية وهل غسله بنحو سدر واألوىل تركه اككتحال بما 
﴾ ولو مجاع﴾ اخلامس ﴿و﴿ إثمد إال لعذر ولو شك هل نتف مشط بعض شعره حني رسحه أو انتتف بنفسه فال دمفيه زينة ك
ىف قبل أو دبر وُيرم ىلع غري حمرمة تمكني حليل حمرم وىلع حالل وطء حمرمة إال تلحليلها برشطه وقد عّد ىف الزواجر بلهيمة 

إحرامها بغري إذن حليلها بتطّوع وإن لم خترج من بيتها من الكبائر قياسا ىلع صومها بغري إذنه إذا اكن حارضا بل أوىل لطول زمنه 
﴾ كقبلة ونظر وملس ومعانقة بشهوة ولو حبائل فليتنبه مقدماته﴾ كذا ﴿و﴿ سفر ونوع من اتلهتك واحتياجها ىف اخلروج منه إىل

هل من ُيج حبليلته فإنه مىت وضع يده عليها ولو عند إراكبها بشهوة أثم ولزمه دم وإن لم يزنل والشهوة كما ىف املصباح اشتياق 
﴾ و﴿ وال يصح خبالف عقد رشاء أمة للوطء ألنه تابع للملك ﴾ بنفسه أو وكيلهعقد نكاح﴾ السادس ﴿و﴿ انلفس إىل الىشء

من طري أو  ﴾برىّ ﴿ ﴾ أو متودل منه ومن غريه بأن يكون ىف أحد أصوهل وإن بعدصيد مأكول﴿ ﴾ أى تعرّض لّك اصطيادالسابع ﴿
باحلرم قتل لك مؤذ طبعا غريه وحىش وإن استأنس ال عكسه كبعري نّد خبالف غري املأكول واملتودل منه بل يندب ولو ملحرم ومن 

ويكره قتل ما ال يظهر منه نفع وال رضر كرسطان ورمخة أما ابلحرى وهو ما ال يعيش ىف غري ابلحر واملراد به املاء ولو حنو برئ ىف 
ا احلرم فال ُيرم اتلعرض هل لآلية وكما ُيرم اتلعرض هل ُيرم اتلعرض نلحو بيضه وبلنه من سائر أجزائه كشعره وريشه وضمانه

﴾ أى ذكر ىلع رجل﴾ ُيرم ﴿وبالقيمة مع نقصه إن حصل إذا اكن متقّوما كقرش بيض نعام مذر ألن هل قيمة خبالف مذر غريه ﴿
ألىلع األذن ال للشحمة بما يعّد ساترا عرفا وإن ﴾ وإن قّل اكبلياض رأسه﴿ ﴾ ىشء منسرت﴿ ممز واضح اعلم اعمد خمتار باإلحرام
ابة عريضة حبيث ال تقارب اخليط خبالف حنو خيط دقيق وتوسد حنو عمامة ووضع يده عليه ما حىك اللون واكن غري حميط كعص

﴿ولبس حميط﴾  لم يقصد بها السرت وكذا إن قصده كما ىف م ر والغرر وعبد الرؤوف ومال إيله ىف املنح وال فرق بني يده ويد غريه
احللق للحاجة ككرثة قمل أو وسخ وعليه الفدية وهل عقد إزار بمهملة أعم ىف مجيع بدنه لكه أو بعضه ككيس حلية وهل السرت و

وتقدل حنو سيف وشّد حنو منطقة وإن لم ُيتج ذللك ولف خيط عليه وعقده  ﴾1/123﴿بأن يربط الك من طرفيه باآلخر وربط 
ن حبيث تسىم ىف عمامة بوسطه بال عقد وليس خاتم واحتباء حببوة قال ابن اجلمال وإن عرضت حدا كأن أخذت ربع الظهر لك

 العرف حبوة
﴾ أى عليها﴾ ُيرم ﴿و﴿تنبيه﴾ املراد باحلاجة ىف سائر هذا ابلاب ما فيه مشقة ال ُيتمل اعدة وإن لم تبح اتليمم كما ىف الفتح ﴿

 ﴾ ولو أمة دون بقية بدنها فلها سرته ولو بمخيط ودون ما يسرتوجهها﴿ ﴾ ىشء وإن قّل منسرت﴿ املرأة الواضحة بسبب اإلحرام
إال به واعتمد م ر واخلطيب أنه ليس لألمة سرت هذا ألنه ليس الحتياط سرت الرأس ىف الصالة إذ ال يمكن استيعاب سرت الواجب 
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بعورة منها وصححه السيد عمر ابلرصى واعتمد حج ىف مجيع كتبه تبعا للمجموع أنها هلا ذلك ووجهه ىف الفتح بأن االعتناء بسرت 
عورة منها دون الوجه ىف انلظر والعكس لم يقبل به أحد وال يرض سرته بثوب متجاف عنه بنحو خشبة رأسها أكرث لقول مجع أنه 

ولو بال حاجة كسرت رأس الرجل بمظلة فإن وقعت فأصابته بغري اختيارها فإن رفعته فورا فال ىشء أو عمدا أو استدامته فاإلثم 
وهو ىشء يعمل للكف واألصابع ُيىش بقطن وهل أزرار تزّر ىلع  ﴾ أى لبسه ولو ىف كففقاز﴾ ُيرم عليها أيضا ﴿و﴿ والفدية

الساعد من الربد واملراد به هنا ما يشمل الكيس خبالف سرت الكف بغريه ككم وخرقة لفتها عليه ولو بعقد وتعبريه بقفاز أخرص 
فعليه اإلثم ﴿ بتحريمه وباإلحرام ﴾ اعملاماتفمن فعل شيئا من هذه املحرّ ﴿ وأحسن من تعبري غريه بقفازين وإذا علمت ما تقّرر

واللبس وإزالة الشعر والظفر واجلماع غري املفسد ومقّدماته شاة أو ثالثة آصع لستة مساكني أو ﴾ وهو ىف الطيب وادلهن والكفارة
 إعطائهم طعاما صوم ثالثة أيام فهو دم ختيري وتقدير وىف الصيد وانلبات اآلىت مثله ويتخري فيه بني ذحبه ودفعه لفقراء احلرم وبني

﴾ إذا اكن قبل ُتلىل احلج وُتلل العمرة من اعلم خمتار ويزيد اجلماع﴿ بقيمته أو صومه عن لك مّد يوما فهو دم ختيري وتعديل
﴾ ىلع مفسده ولو قضاء من قّن صىب لكن ووجوب القضاء﴿ عن غريه﴾ للنسك ولو تطواّع باإلفساد﴿ متعمد ولو صبيا رقيقا
ال القضاء فلو أحرم به عرش مرات وأفسد اجلميع لزمه قضاء واحد عن األول وكفارة للك واحد وكون الواجب قضاء املقىض 

﴾ فيحرم بالعمرة عقب انلفر من مىن وباحلج ىف سنته إن أمكن كأن زال حرص ُتلل به منه بعد اإلفساد والوقت فورا﴿ القضاء
ه ويتجنب منهياته وإال لزمه دم للك ما فعله وفيه ادلم وادلم الواجب ﴾ بأن يأىت جبميع معترباتوإتمام الفاسد﴿ باق وإال فمن قابل

 فيه دم ترتيب وتعديل فيلزمه بدنة فبقرة فسبع من الغنم فإطعام بقيمة ابلدنة يتصّدق به ىلع مساكني احلرم فيصام بعدد األمداد
﴾ وهو لغري من بمكة ُيرم من امليقاتأن ﴿ ﴾ ىف لّك من النسكني هوجيب﴿﴾ أما الواجبات وىه لك ما جيرب بدم فاذلى و﴿

 اخلمسة املواقيت املشهورة ونظمها ابن الضباء فقال
 مواقـيت أفىّق يمـــان وجنـــــدة
 يلملم قرن ذات عـرق وجحـــفة

 
 

 عراق وشــام واملديــنة فاعــــلم
 حليــفة ميـــقات انلــىب املكـرم

واإلحرام من أّول امليقات أفضل وجيوز من طرفه مها فينبىغ ُترى آثار القرى القديمة والعربة بابلقاع ال بما بىن بقربها وسىم باس
األقرب ملكة اتفاقا وهذه املواقيت ألهلها وملن مّر بها فمن مّر بميقات غري بدله أحرم منه وُيرم تأخريه إىل ميقاته فإن جاوز أحد 

العام القابل غري حمرم ولم ينو العود إيله أو إىل مثله ثم أحرم بعمرة احلرم مريدا النسك ولو ىف  ﴾1/124﴿هذه املواقيت إىل جهة 
مطلقا أو حبج ىف العام اذلى أراد النسك فيه ولو غري األول عند حج عىص وعليه دم إن لم يعد إيله قبل اتللبس بنسك ولو 

هل فميقاته حمله وملن بمكة بالنسبة مسنونا ىلع صورة الركن طواف قدوم أو وداع مسنون فإن جاوزه غري مريد للنسك ثم عّن 
نفس مكة هذا ىف امليقات املاكىن وأما الزماىن فيمقات احلج للعمرة أدىن احلّل وأفضله اجلعرانة فاتلنعيم فاحلديبية وبالنسبة للحج 

بد نعم تمتنع ىلع أشهره وىه شوّال وذو القعدة وعرش ذى احلجة فلو أحرم به ىف غريوقته انعقد عمرة كما مّر وميقات العمرة األ
﴾ ىف احلج﴾ أما الواجب ﴿ومن اكن حمرما بها أو حبج أو لم ينفر من مىن نفرا صحيحا وإن لم يكن بها وسقط عنه الرىم واملبيت ﴿

﴾ بعد نصف يللة انلحر ولو حلظة ونائما وسقط عمن هل عذر مزدلفة﴿ ﴾ احلاج يعىن مروره بىشء من أرضمبيت﴿ فقط فهو
﴾ معظم يلاىل الترشيق اثلالث أو الليلتني ملن أراد انلفر األول وال يصح إال إن باتهما مىن﴾ املبيت ىف ﴿و﴿ كأهل السقاية والرىع

﴾ بسبع حصيات يوم انلحر﴿ ﴾ وحدهاورىم مجرة العقبة﴿ أو تركه بعذر واكن نفره بعد الزوال وقبل املغرب وسقط عمن مرّ 
أيام ﴿ ﴾ مجرة العقبة واثلنتني قبلهاورىم اجلمرات اثلالث﴿ ام الترشيقويدخل وقته بنصف الليل كما مّر ويبىق إىل آخر أي

﴾ بعد الزوال لك واحدة سبعا ورشط صحته ترتيب اجلمرات فريىم الىت تىل مسجد اخليف أّوال ثم الوسطى ثم مجرة الترشيق
بنحو رجل وقوس مع القدرة بها وعدم  العقبة وكون املرىّم به حجرا ولو ياقوتا وأن يسىم رميا فال يكىف الوضع وكونه بايلد ال

الصارف فلو قصد به حنو جودة رميه لم يصح وقصد املرىم فلو قصد غريه كرىم حنو حية أو العلم املنصوب ىف اجلمرة لم يكف إذ 
 املرىم ثالثة أذرع من لك جانب من اجلمرتني ومن قبالة العلم ىف مجرة العقبة
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ماهل حىت يوفاه يوم القيامة وقال يغفر هل بكل حصاة رماها كبرية من الكبائر وقال إذا  إن راىم اجلمار ال يدرك قال ﴿تنبيه﴾ 
رميت اجلمار اكن لك نورا يوم القيامة قال احلكيم الرتمذى حصيات اجلمار واصلة إىل وجه الشيطان فإنه يطلع للك حاج من 

س وإنما اكنت سبعا ألنه اطلع رأسه من سبع أرضني فإذا رىم اجلمار شدخ رأسه حىت ُيتب حمل ما طلع آلدم ثم إلبراهيم 
بالسابعة وهو األرض ونفسه موثقة ىف سجني وذلك سجنه ُتت األرض السابعة فطل جصاة خيتىف ىف أرض حىت يبلغ مستقره 

إىل ﴾ ىلع من أراد مفارقة مكة من حاج وغريه أو مىن عقب نفره إىل مسافة قرص مطلقا أو طواف الوداع﴾ جيب ﴿والسابعة ﴿
وطنه أو ما يريد توطنه وجيب برتك اإلحرام من امليقات وكذا ما بعده من الواجبات دم كدم اتلمتع وهو شاة فإن عجز فصيام عرشة 

﴾ كذا و﴿ ﴾ املىّك واملدىنّ احلرمنيلك من ﴿ ﴾وُيرم صيد﴿ أيام ثالثة ىف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله فهو دم ترتيب وتقدير
﴾ ىف صيدها وشجرها ىلع املحرم وغريه كفدية الصيد بوجوب الفدية﴿ ﴾ يعىن حرمهازيد مكةتم وحالل وحمر﴿ ﴾ لكنباتهما ىلع﴿

املتقدمة وأما حرم املدينة فيحرم صيده وشجره لكن بال ضمان ومثله وّج وهو واد بالطائف قال سم ىلع رشح ابلهجة وال يبعد 
ثم اعلم أن هذه األراكن اخلمسة الىت ىه ريع حملها كتب املناسك كراهة اتلعرض لصيد بيت املقدس فلرياجع وذللك تتمات وتفا

وأراكنها اكنت ملالبسها واملبارش  ﴾1/125﴿قواعد اإليمان وأراكن اإلسالم إذا أحكمت وصحت صورها ومعانيها وأقيمت رشوطها 
حرص ىلع ذلك من أراد ذلك يلتبوّأ هلا والقائم بها ظاهرا وباطنا معارج ومصاعد إىل درجات مقام اإلحسان وحقائق العرفان فلي

 مقعده ىف أىلع اجلنان كما ىف اإلحياء واألربعني األصل وانلصائح وغريها

 ﴿خاتمة﴾
بل قال بعض احلنفية تقرب من الوجوب وبعد احلج آكد وينبىغ أن يقصد الزائر بها اتلقرب بقصد قربه الرشيف  تتأكد زيارته 

السيما إذا أبرص املدينة وإذا دخل املسجد صىل اتلحية  ه من الصالة والسالم عليه وأن يكرث ىف طريق والصالة ىف مسجده 
بالروضة جبنب املنرب وجعل عموده حذو منكبه األيمن واستقبل العمود اذلى جبنب الصندوق وجعل ادلائرة الىت ىف قبلة املسجد 

القرب الرشيف ويقابل جداره متنحيا حنو أربعة أذرع ونصف قبل تغيري املسجد كما ىف اإلحياء ثم يأىت  بني عينيه إذ هو موقفه 
السالم عليك يا رسول اهلل السالم عليك يا نىب اهلل السالم اغضا طرفه خاضعا فارغ القلب مملوءه إجالال فيقول بصوت مقتصد 

رسلني وخاتم انلبيني السالم عليك يا خرية اهلل السالم عليك يا حبيب اهلل السالم عليك يا صفوة اهلل السالم عليك يا سيد امل
عليك يا خري اخللق أمجعني السالم عليك يا قائد الغّر املحجلني السالم عليك وىلع آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك 
الطيبني الطاهرين السالم عليك وىلع سائر األنبياء واملرسلني ومن ضاق وقته اقترص ىلع مقتصد السالم عليك يا رسول اهلل ثم 

مقدار ذراع فيسلم ىلع الصديق ثم مثله ويسلم ىلع الفاروق ثم يعود ملوقفه األول ويتوسل باملصطىف نلفسه ويتشفع به إىل  يتيامن
وإذا أوصاه أحد بالسالم فليقل السالم عليك يا رسول اهلل من فالن أو فالن يسلم عليك ربه ثم يستقبل ويدعو نلفسه وملن شاء 

ثار زيارة ابلقيع ويوم اجلمعة أوىل ويندب للزائر اتلصدق قبل الزيارة وبعدها وُيرم الطواف وتندب زيارة مشاهد املدينة وإك
بالقرب الرشيف ويكره إلصاق ابلطن أو الظهر به ومسه بايلد وتقبيله بل األدب أن يبعد منه كبعده منه لو اكن حيا وما أطبق 

ىف قوهل اتبع طرق  يحة املنكرة ولقد أحسن الفضيل بن عياض عليه اجلهلة من القرب منه ومسه بايلد واثلوب من ابلدع القب
اهلدى وال يرضك قلة السالكني وإياك وطرق الضاللة وال تغرت بكرثة اهلالكني ومن ظن أن املسح بايلد أو غريها أبلغ ىف إصابة 

زمة الصالة باملسجد والصدقة ىلع إنما الربكة فيما وافق الرشع وأقوال العلماء ويستحب الصوم باملدينة ومالالربكة فهو اغلط 
أهلها كما يسن ذلك بمكة وإذا أراد السفر ودع املسجد بركعتني ويدعو بما أحب ثم يأىت القرب ويعيد السالم عليه كما مّر ثم 

اء وجهه يقول امهلل ال جتعل هذا آخر العهد حبرم رسولك ويرس ىل العود إىل احلرمني بفضلك ورّدنا ساملني اغنمني ثم ينرصف تلق
وال يمىش القهقرى فإنه مكروه ويندب بعد توديع ابليت بمكة إتيان امللزتم وإلصاق بطنه وصدره بابليت وبسط يمناه عليه إىل 

وال يقبل املقام وال يستلمه فإنه بدعة وتلكن نيته بالزتامه طلب القرب حبا وشوقا إىل ابليت وربه جهة ابلاب ويرساه إىل الركن 
باالستار اإلحلاح ىف طلب املغفرة وسؤال األمان اكتلعلق بثياب من أذنب إيله املترضع إيله ىف عفوه عنه وإنه ال  ونيته ىف اتلعلق
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حىت  ﴾1/126﴿ملجأ منه إال إيله ويدعو فيقول امهلل ابليت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك محلتىن ىلع سخرت ىل من خلقك 
خىف ىف زمزم فيرشب من مائها متوجها ابليت قاعدا ويتضلع منه جهده فهو علم  سريتىن ىف بالدك وبلغتىن بنعمتك إلخ ثم يأىت

صورة طبيعية عنرصية قد اندرج فيها ُتيا به انلفوس تدل به ىلع العبودية املحضة فإن حكمه تعاىل ىف الطبيعة أعظم منه ىف 
وجسماىن ىف اعلم األجساد العلوى والسفىل السموات واألرض ألنهما من اعلم الطبيعة عندنا وعن الطبيعة ظهر لك جسم وجسد 

ويقول عند رشبه امهلل بلغىن عن رسولك أنه قال ماء زمزم ملا رشب هل وأنا أرشبه لكذا ويسميه فافعل ذلك بفضلك ثم يسىم اهلل 
للرىم تعاىل ويرشب ويتنفس ثالثا ثم ُيمد اهلل ويغسل وجهه وصدره ورأسه وقد رشبه مجع ملقاصد فحصلت ورشبه الشافىع 

حلسن اتلصنيف فاكن أحسن أهل عرصه تصنيفا قال احلافظ ابن حجر وال واكن يصيب من لك عرشة تسعة ورشبه احلاكم 
ُيىص كم رشبه من األئمة ألمور فنالوها قال وأنا رشبته ىف بداية طلب احلديث ألن يرزقىن اهلل حالة اذلهىب ىف احلفظ ثم 

تلك الرتبة فسأتله أىلع منها وأرجو أن أنال ذلك قال بعض األعالم الرغبة ىف اإلكثار حججت بعد وأنا أجد ىف نفىس املزيد ىلع 
من رشبها عنوان الغرام وكمال الشوق فإن الطباع ُتّن إىل مناهل األحبة وموارد املودة وزمزم منهل إخوان الصفا ومورد أهل ابليت 

إيلها واملمتلئ منها قد أقام شعار املحبة وأحسن العهد إىل األحبة وحمل تزنل الرمحات ومهبط الرباكت فاملتحرق عليها واملتعطش 
 فذللك جعل سيد أهل العرفان اتلضلع منها آية فارقة بني الكفر واإليمان وأهل الطاعة والعصيان

﴿فصل﴾ فيما جيب ىلع لك من يتعاىط شيأ من املعامالت ﴿جيب﴾ عينا ﴿ىلع لك مسلم ملكف﴾ ومسلمة كذلك إذا أراد شيأ 
نها كبيع ورشاء وإجارة ونكاح وإاعرة ورشكة ﴿أن ال يدخل ىف يشء﴾ منها ﴿حىت يعلم﴾ ويتحقق ﴿ما أحل اهلل تعاىل منه م

وما حرم﴾ منه وما يشرتط لصحته ئلال يقع ىف عقد فاسد أو حمرم وذلك ﴿ألن اهلل سبحانه﴾ وتعاىل ﴿تعبدنا﴾ وأمرنا ىلع لسان 
سواء  ول ىف حنو ابليع ﴿فال بد من مرااعة﴾ وقبول ﴿ما تعبدنا﴾ اهلل تعاىل وأمرنا ﴿به﴾﴿بأشياء﴾ فيها اكإلجياب والقب انليب 

فيهمنا هل معىن مناسبا أم ال ألن حدوده تعاىل ال تقابل بما يقتضيه رأى أو عقل إذ من شأن اتللكيف واتلعبد ذلك والعبد العاجز 
يده القوّى القادر العليم احلكيم الرمحن الرحيم املنتقم اجلبار العزيز القارص الفهم والعقل والرأى يتعني عليه االستسالم ألوامر س

القهار ومىت حكم عقله واعرض به أمر سيده انتقم منه وأهلكه بعذابه الشديد إن بطش ربك لشديد إن ربك بلاملرصاد قاهل ىف 
ا ما تعبدهما اهلل تعاىل به وقد ذكر حجة الزواجر فيحرم حنو ابليع بال إجياب وقبول وإن صدر عن رضا املتعاملني بسبب تركهم

وإن حّل للمشرتى اتلرصف بأّى وجه ىف املأخوذ بها اإلسالم الغزاىل أنه جيب االمتناع من معاملة من اشتهر باملعاطاة ىف معاملته 
فيه اكخلزب دون حنو ادلواب وكذا ابلائع ىف اثلمن قال ىف الفتح وال ينعقد باملعاطاة لكن اختري االنعقاد بكل ما يتعارف ابليع بها 

واألراىض فعىل األول املقبوض بها اكملقبوض بابليع الفاسد أى ىف أحاكم ادلنيا أما ىف اآلخرة فال مطابلة بها وجيرى خالفها ىف سائر 
رهم العقود وصورتها أن يتفقا ىلع ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من أحدهما ويظهر أن ما ثمنه قطىع االستقرار اكلرغيف بد

قول الالكم مجيعه بمحل ال خيتلف أهله ىف ذلك ال ُيتاج فيه التفاق بل يكىف األخذ واإلعطاء مع سكوتهما وىف اإليعاب لك أن ت
أما من علمه أو ظنه فال يتأىت فيه خالف املعاطاة ألنهم  ﴾1/127﴿منه ولو بال بدل  أخوذملا مفروض فيمن اليعلم أو يظن رضا

فألن جيوز عند بذل العوض أوىل ألن املدار ىلع ظن الرضا أو علمه ال ىلع ماهل جمانا مع علم الرضا أو ظنه من األخذ إذا جوزوا هل 
وجود العوض أو عدمه فحيث وجد عمل به وحينئذ ال يكون أخذه من باب ابليع تلعذره بل من باب ظن الرضا ممن وصل إيله 

أشياء  ﴾ اهلل وقد أحّل ﴿ ه وكأنهم ولكوه إىل كونه معلوما ا ـهملخصامنه وعجيب من األئمة كيف أغفلوا اتلنبيه ىلع ما ذكرت
﴾ وحنوه من لك ما فيه نىه من الرشع وهو أنواع م الرباوحرّ ﴿ ﴾ والرشاء واإلجارة وحنوهاابليع﴿ وحّر أشياء فأحّل من املعامالت

خبطه الشيطان من املس ذلك بأنهم قالوا إنما ابليع مثل سيأىت بيانها فقال تعاىل اذلين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم اذلى يت
﴾ اذلى أحلّه ﴿املعرّف﴾ ىف اآلية هذا ابليع﴿ ﴾ أى صاحبه وهو الشارعوقد قيد الرشع﴿ الربا وأحّل اهلل ابليع وحرّم الربا اآلية

وشّد ثانيه أى ال  ﴾ بضّم أّوهلبدّ ﴿ال فحينئذ ﴾ بينها العلماء بقيود ورشوط وأراكن﴿ ﴾ وىه أل العهديةبآلة اتلعريف﴿ الرشيفة
﴾ أى تلك القيود والرشوط واألراكن فاألراكن ثالثة اعقد بائع ومشرت ومعقود عليه مثمن من مرااعتهاغىن للك من يريد تعاطيه ﴿
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ما وثمن وصيغة ىف غري الضمىن إجياب وهو لك ما دل ىلع تمليك داللة ظاهرة كبعتك وملكتك وجعلته لك بكذا وقبول وهو لك 
دل ىلع تملّك اكشرتيت وتملكت وقبلت وإن تقدم كبعىن بكذا فقال بعت أما الضمىن وهو ما تضمنه اتلماس عتق وجوابه 
كأعتق عبدك عىن بألف فيصح بال صيغة لفظا وإن وجدت تقديرا وإذا أعتقه لزمه العوض وعتق عنه وكأنه قال بعنيه وأعتقه 

امللتمس اختيار وعدم حجر وأما القيود فىه بمعىن الرشوط وتكون للك واحد من عىن فأجابه بعتكه وأعتقته عنك ويشرتط ىف 
هذه األراكن اثلالثة فيشرتط ىف الصيغة عدم الفصل بني اإلجياب والقبول بسكوت طويل ولو ملصلحة ال يسري وبلفظ أجنىب عن 

الة وادلاعء بالربكة واالستغفار وقول اغل أو العقد بأن لم يكن من مصاحله أو مقتضياته أو مستحباته اكلبسملة واحلمدلة والص
رخيص واالتفاق ىف املعىن وإن اختلف اللفظ فإن اختلفا فيه كبعتك بألف فقال اشرتيت بمائة أو بألف ومائة أو بألف حاّل 

 أو عكسه أو مؤجل لشهر فنقص لم يصح وعدم تعليق وتوقيت فال يصح إن مات زيد بعتك هذا نعم ال يرض اتلعليقفأجل 
باملشيئة كبعتك أو اشرتيت منك إن شئت أو أردت أو رضيت أو أحببت وال يصح بعتك هذا شهرا أو حياتك أو ألف سنة كما 
استظهره ىف الفتح وىف العاقد إطالق ترصف فال يصح من صىب وجمنون وحمجور فلس وعدم إكراه بغري حق فيصح من مكره حبق 

حاكم عليه وإسالم مشرتى حنو مصحف ككتب حديث أو علم فيها آثار السلف  كأن توجه عليه بيع ماهل لوفاء دينه فأكرهه
وعدم حرابة مشرتى آلة حرب كسيف فيصح بيعها ذلىّم ىف قبضتنا ال حرىب وىف املعقود الطهر ولو باإلماكن كمتنجس أمكن 

رشاع ولو ماء وترابا بمعدنهما فال  غسله ال جنس عني كلكب ومخر مما ال يمكن طهره باملاء وإن أمكن باالستحالة واالنتفاع به
يصح بيع ما ال نفع فيه كحية وعقرب وحبىت بّر وآلة هلو حمرمة وإن تمّول رضاضها والقدرة ىلع التسلم ىف غري الضمىن فال يصح 

ه عينا وقدرا وإن أجاز املالك وعلم املتعاقدين ببيع حنو ضاّل كآبق ومغصوب ملن ال يقدر ىلع رّده والوالية فال يصح بيع فضوىل 
وصفة فال يصح بيع اغئب لم يره أحدهما أو بعضا منه يدل ىلع باقيه فإن رآه أحدهما ولو قبل العقد فيما ال يغلب تغريه إىل وقت 

وحيوان صح وال يصح من األعىم بيع وإجارة وحنوهما من لك ما يتوقف ىلع الرؤية خبالف  ﴾1/128﴿العقد كأرض وحديد 
 قبل اتلميز ويولك ىف القبض عنه ألن السلم يعتمد فيه الوصف ال الرؤية هذا ما جيب ىلع متعاىط السلم فيصح منه وإن عىم

يتعلمه ﴾ وإال﴿ ﴾ فإن تعلمه سلم من الشبهة والربافعىل من أراد ابليع والرشاء أن يتعلم ذلك﴿ ابليع تعلمه من أراكنه ورشوطه
﴾ وسار إأىل سبيل الشيطان وترك سبيل الرمحن وال جيب عليه شاء أم أىب أكل الرباوقع ىف الشبهات واملحرمات وهو ال يشعر و ﴿

تعلم املسائل الفرعية وادلقائق انلادرة فعىل من أراد انلجاة من هذه األمور ىف مجيع معاملته أن جيتنب العقود الفاسدة املحرمة بل 
ال بيع ىف  بد منه وال رخصة ىف تركه قال سيدنا عمر واملكروهة ويتعلم ذلك ويتفقه فيه يلكون ىلع بصرية فيما يالبسه فإأنه ال

فعليك ىف جتارتك بمالزمة  سوقنا وال يشرت من لم يتفقه فإن لم يتفقه أكل الربا وهو ال يعلم قال ىف انلصائح واحلال كما ذكر 
رحم  أنىم للتجارة وقد قال أكرث للربكة واإلحسان والعدل وسلوك سبيل املساحمة والفضل وترك املشاحة واالستقصاء فإن ذلك 

اهلل عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشرتى سمحا إذا قىض وقال أفضل املؤمنني رجل سمحا إذا باع سمحا إذا اشرتى سمحا إذا 
اقتىض سمحا إذا قىض وال يبيع إال بإجياب وقبول ويلجتنب الكذب رأسا وقول أخذت بكذا وأعطيت عليه كذا وال أبيع إال 

تعود احللف باهلل فادلنيا بأرسها أصغر وأحقر من أن ُيلف باهلل عليها مع الصدق فكيف إذا اكن مع الكذب وىف بكذا وال ي
احلديث إن اهلل يبغض ابلياع احلالف وايلمني منفقة للسلعة ممحقة للربكة والكسب واتلجار ُيرشون يوم القيامة فجارا إال من 

﴾ وىف ادلعوة اتلامة اتلاجر الصدوق ُيرش يوم القيامة مع الصديقني والشهداء  قال رسول اهلل﴿قد ﴾ واتىق اهلل وبّر وصدق ﴿
اتلاجر الصدوق ُيرش مع انلبيني والصديقني وىف رشح اخلطبة الصدوق األمني مع انلبيني والصديقني والشهداء زاد ىف كشف 

هل مع انلبيني بعد قوهل اتلاجر الصدوق حكم مرتب الغمة والصاحلني واألحاديث ىف ذلك كثرية خمتلفة قال املناوى قال الطيىب قو
ىلع الوصف املناسب من قوهل ومن يطع اهلل والرسول فأوئلك مع اذلين أنعم اهلل عليهم وذلك أن اسم اإلشارة يشعر بأن ما بعده 

ما يستحقه اتلاجر إذا التصافه بطاعة اهلل وإنما ناسب الوصف احلكم ألن الصدوق مبالغة ىف الصدق اكلصديق وإنجدير بما قبله 
كرث تعاطيه الصدق وقليل ما هم فينبىغ ويتأكد ىلع اتلاجر واملحرتف إصالح انلية فيما يتعاطيانه وأن ينويا به العفاف وُتصيل 
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الكفاف وكف انلفس عن املسئلة والقيام بمن يلزمه القيام به من أهل وودل ورقيق وغريهم وصلة الرحم والصدقة ىلع املحتاج بما 
ل من حاجته وحاجة ممونه فنية املؤمن خري من عمله وقد يبلغ اإلنسان بانلية الصاحلة ما ال يبلغه باألعمال وىه متيرسة للك فض

املحرتف ويبغض السبهلل اذلى أحد فإذا نوى ذلك ولو أعطاهم بمعاوضة لم خيل من اثلواب وقد ورد ىف اخلرب إن اهلل ُيب املؤمن 
الساىع ىلع نفسه يلكفها عن املسئلة وىلع أهله وأوالده الضعفاء اكملجاهد   عمل اآلخرة وقد جعل ال هو ىف عمل ادلنيا وال ىف

﴾ ىلع ذلك فإن انلفس واهلوى من جماهدة تفسه وهواه﴿ ﴾ من اتلعب ىف السىع ذللك ووما ذاك إال ألجل ما يلقاهىف سبيل اهلل ﴿
خمالفتهما ىف لك ما يشتهيانه وتكون  ﴾1/129﴿اد ذلك اثلواب اجلزيل من يميالن إىل ابلطالة وال يشتهيان ذلك فالبد للك من أر

واعلم أن ما ورد من اثلواب للتاجر إنما هو ملن فعل  ﴾ اهلل﴿ ﴾ بهقهرها ىلع إجراء العقود ىلع ما أمر﴾ من ﴿و﴿ هلما ذلة فيه
صىب وجمنون أو غّش أو كذب أو حلف يفعل كذلك بل اعمل بال عقد أو من ليس أهال هل ك﴾ وإال﴿ ذلك وخالف نفسه وهواه

﴾ ىلع من هل أدىن إملام بالعلم فال خيىف﴿ ىف بيعه ورشائه أو لم يتحرز عن معاملة من ماهل أو أكرثه حرام أو خبس ىف الكيل أو الوزن
ّد وهو لغة احلاجز وىه مجع ح ﴾ الىت حّدها وبينها ىف كتابه وىلع لسان نبيه ى احلدودمن تعدّ ﴿ ﴾ تعاىل بهما توعد اهلل﴿ وأهله

وجعل لكم زواجر وحواجز مقدرة ُتجزكم وتزجركم عما بني الشيئني قال ىف رشح األربعني عند قوهل وحدودا فال تعتدوها أى 
ال يرضاه ويسىم العقاب املقدر من الشارع حّدا لكونه يمنع من معاودة مثل ما ترتب عليه أى شأنه ذلك وىف اإلحياء عن بعضهم 

زمان اكن الرجل يدخل السوق ويقول من ترون ىل أن أاعمل من انلاس فيقال هل اعمل من شئت إال فالنا ثم أىت  أىت ىلع انلاس
أن يأىت زمان يذهب هذا لكه وكأنه قد اكن فإنا هلل وإنا إيله راجعون ا ـهوتأمل قوهل زمان يقال فيه ال تعامل إال فالنا وفالنا وأخىش 

  القحط أن تمطروا وال يبارك لكم فيه أى بواسطة القبائح العظيمة الىت أنتم عليها ىف ليس القحط أن ال تمطروا إنما
جتاراتكم ومعامالتكم وذلا سلطت الظلمة ىلع مرتكبيها فأخذوا أمواهلم وهتكوا حرمهم وأذاقوهم العذاب واهلوان بل وسلطت 

وإنما حدث ىف هذه األزمان املتأخرة ملا أحدث اتلجار عليهم الكفار فتأمروا عليهم واستعبدوهم وغلبوهم بانلهب وأخذ األموال 
هذه األغشاش واملخاداعت واحليل ابلاطلة ىلع أخذ أموال انلاس بأى طريق قدروا عليها وال خيشون سطوة عقابه ومقته وانتقامه 

بالسوء ملن خيدع املسلمني  مع أنه اعلم بهم ومطلع عليهم يعلم خائنة األعني وما ختىف الصدور قال ىف انلصائح وكثريا ما خيتم
تكون ترحا مغموما دائما ال يزال يزداد ترحه ويغشهم وينقص املكيال ويلبس عليهم ىف ادلين وادلنيا أال وأن العامل باملعصية 

ار وغمه إىل غري نهاية والعامل بالطاعة يكون فرحا مرسورا دائما يزيد فرحه ورسوره ىلع ممّر األيام فاخرت نلفسك ما دمت ىف د
 االختيار ما شئت واهلل أعلم

اعلم أن اإلنسان إن اكن متجرا فال ينبىغ هل ترك اتلجارة واتلجرد عنها بل ينبىغ هل مرااعة رشوطها قال ىف احلكم إرادتك  ﴿تنبيه﴾
اتلجريد احنطاط عن اتلجريد مع إقامة اهلل تعاىل إياك ىف األسباب من الشهوة اخلفية وإرادتك األسباب مع إقامة اهلل تعاىل إياك ىف 

اهلمة العلية قال عباد ما معناه ومراده باإلسباب هنا ما يتوصل به إىل غرض ما ينال به من ادلنيا وباتلجرد عدم التشاغل باألسباب 
يليق  وأراد اتلجريد فشهوته خفية ألنه فوّت األدب بعدم وقوفه مع مراد اهلل وتطلعه إىل مقام رفيع الفمن أقامه تعاىل ىف األسباب 

به وعالمة إقامة اهلل إياه ىف األسباب أن يدوم هل ذلك وُتصل هل ثمرته وجيد عند اشتغاهل بها سالمة ىف دينه وقطعا لطمعه ىف غريه 
وحسن نية ىف صلة رحم أو إاعنة فقري إىل غري ذلك من فوائد املال املتعلقة بادلين ومن أقامه تعاىل ىف اتلجريد وأراد اإلسباب فقد 

همته وأساء األدب ووقف مع شهوته ألن اتلجريد مقام رفيع أقام احلق فيه خواص عباده فإذا أقامه مقام اخلواص فكيف احنطت 
وافهم  ﴾1/131﴿يرىض بمزنلة أهل االنتقاص وعالمة إقامة اهلل إياه ىف اتلجريد ما ذكر من ادلوام ووجدان اثلمرة قال ىف اتلنوير 

ك فيما أنت فيه فيحقره عندك تلطلب غريه فيشوّش عليك قلبك ويكدر وقتك فافهم رمحك اهلل أن من شأن العدّو يأتي
واعتصم باهلل منه ومن يعتصم باهلل فقد هدى إىل رصاط مستقيم وإنما قصد الشيطان بذلك أن يمنع العباد الرضا عن اهلل تعاىل 

دخلك اهلل تعاىل فيه توىل إاعنتك عليه وما دخلت فيه وما أفيما هم فيه وخيرجهم عن خمتار اهلل تعاىل هلم إىل خمتارهم ألنفسهم 
بنفسك ولكك فيه إيلك وقل رب أدخلىن مدخل صدق وأخرجىن خمرج صدق واجعل ىل من دلنك سلطانا نصريا فمدخل الصدق 
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 ك منه كما توىلأن تدخل فيه باهلل وخمرج الصدق كذلك واذلى يقتضيه احلق منك أن تمكث حيث أقامك حىت يتوىل إخراج
إدخالك فيه وليس الشأن أن ترتك السبب وإنما الشأن أن يرتكك السبب قال بعضهم تركت السبب كذا كذا مرة فعدت إيله ثم 

﴾ وىه لغة اإلجارة﴿ ﴾ لك ما ُيتاج إيله الشخص اكبليع فيما مّر وذلك حنوثم أن بقية العقود منتركىن فلم أعد إيله ا ـهباختصار ﴿
عة بعوض وأراكنها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة واعقد مكر ومكرت ورشط فيه ما مر ىف ابليع لكن ال اسم األجرة ورشاع تمليك منف

يشرتط هنا إسالم مكرت مسلم وىف الصيغة ما مر فيه أيضا إال عدم اتلأقيت وىه إجارة عني كأكريتك هذا سنة وذمة كأجرتك 
آخر يلتجر فيه وهو لغة القطع ورشاع توكيل مالك ماهل بيد ﴾ والقراض﴿ املوصوف بكذا سنة وىف األجرة ما مر أيضا ىف اثلمن

والربح مشرتك وأراكنه ستة مالك واعمل ويشرتط فيهما ما ىف الوكيل واملولك واستقالل العامل بالعمل نعم يصح رشط إاعنة مملوك 
إال زيدا وعدم توقيته بمدة كسنة نعم املالك هل ىف العمل وعمل ويشرتط فيه كونه جتارة وعدم تضييقه الك تشرت إال كذا وال تعامل 

يصح ال تشرت بعد سنة وربح ويشرتط فيه كونه هلما ومعلوما كنصف فال يصح كونه ألحدهما وصيغة ويشرتط فيها ما مر ىف 
كقارضتك أو اعملتك ىف كذا ىلع أن الربح بيننا فيقبل العامل لفظا ومال فيشرتط فيه كونه نقدا خالصا معلوما جنسا ابليع 
درا وصفة معينا بيد العامل فال يصح ىلع عرض ولو فلوسا وتربا وحليا وال ىلع مغشوش وجمهول وغري معني أو برشط كونه بيد وق

﴾ وهو لغة اثلبوت ورشاع جعل عني مال وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذر وفائه وأراكنه أربعة اعقد والرهن﴿ غري العامل اكملالك
ع ومرهون ورشط فيه كونه عينا يصح بيعها فال يصح رهن دين ولو ممن عليه ومرهون به ورشط ورشط فيه اختيار وأهلية ترب

فيه كونه دينا ولو منفعة فال يصح بعني معلوما للعاقدين قدرا وصفة ثابتا فال يصح بما سيثبت بنحو قرض الزما ولو مآال فال 
رشط مقتضاه كتقدم مرتهن باملرهون عند الزتاحم أو مصلحة ورشط فيها ما مر ىف ابليع وال يرض فيه يصح بنجوم كتابة وصيغة 

﴾ وىه بفتح والواكلة﴿ هل كإشهاد أو ما ال غرض فيه كبرشط أن يأكل املرهون احللو إال ما يرض أحدهما كأن ال يباع عند املحل
وأراكنها أربعة مولك ورشط فيه الواو وكرسها لغة اتلفويض ورشاع تفويض شخص أمره إىل آخر فيما يقبل انليابة يلفعله ىف حياته 

صحة مبارشته املولك فيه اغبلا فيصح توكيل وىّل عن نفسه أو مويله ىف مويله ووكيل ورشط فيه صحة مبارشته اتلرصف املأذون 
فيه نلفسه اغبلا وتعينه فال يصح ولكت أحدكما ومولك فيه ورشط فيه ملك املولك هل حني اتلوكيل فال يصح ىف بيع ما سيملكه 

نسك ودفع حنو زاكة وذبح حنو أضحية وكونه معلوما فبوهل انليابة فيصح ىف لك عقد إال ىف اإلقرار واالتلقاط والعبادة نعم يصح ىف و
وعتق أرقاىئ ال ىف حنو لك أمورى وصيغة ورشط فيها لفظ يشعر برضاه كولكتك ىف كذا أو بع  كىف بيع أمواىل ﴾1/131﴿ولو بوجه 

كيل لفظا أما معىن وهو عدم رّدها فالبد منه وال فور وال جملس ويصح توقيتها وتعليق اتلرصف كولكتك كذا وال يشرتط قبول الو
﴾ وىه لغة ما وضع عند غري مالكه حلفظه ورشاع والوديعةاآلن ىف كذا ول تبع إال ىف رجب ال ىه كإذا جاء رجب فأنت وكيىل ﴿

يها كونها حمرتمة كنجس سقتىن وحبىت بّر خبالف حنو لكب ال ينفع وآلة وأراكنها أربعة وديعة ورشط فالعقد املقتىض لالستحفاظ 
هلو ومودع ووديع ورشط فيهما ما مّر ىف الوكيل واملولك فال يصح إيداع حمرم واكفر مصحفا وصيغة ورشط فيها لفظ إو إشارة 

الوديع لفظا بل يكىف القبض  أخرس مفهمة رصُية اكستودعتك هذا واستحفظتكه أو كناية كخذه مع انلية وال يشرتط قبول
ولو ىلع الرتاخ وُيرم كما يأىت قبوهلا ىلع من عجز حفظها ويكره ملن قدر عليه وهو أمني لكنه لم يثق بأمانته ولو ىف املستقبل 

لو تركها عنده وإال وجب حيث لم خيش رضرا بأجرة بأن جّوز وقوع اخليانة منه فإن وثق استحب أى إن لم خيف من ضياعها 
مله وحرزه وىه ولو بأجرة أمانة وقد تضمن كأن يودع الوديع غريه كودله بال إذن املالك وال عذر أى فإنه يصري طريقا ىف لع

﴾ وىه اسم ملا يعار وللعقد وأراكنها أربعة مستعري ورشط فيه تعيني والعارية﴿ الضمان والقرار ىلع من تلفت عنده إن لم جيهل
ا وهل إنابة من يستوىف هل املنفعة ومعري ورشط فيه اختيار وصحة ترّبع ألنها تربع بإباحة وإطالق ترصف فال يصح أعرت أحدكم

به مباح بأن يستفيد املستعري منفعته مع بقاء عينه فال يعار حنو مطعوم لألكل املنفعة وملكه املنفعة ومعار ورشط فيه انتفاع 
أعرِن مع لفظ اآلخر أو فعله ومؤنة رّده ىلع املستعري فإن تلف وصيغة ورشط فيها لفظ يشعر باإلذن ىف االنتفاع كأعرتكه أو 

﴾ وىه لغة االختالط ورشاع عقد يقتىض ثبوت احلق ىف ىشء الثنني والرشكة﴿ باستعمال غري مأذون فيه ولو بال تقصري ضمنه
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ربعة اعقد ورشط فيه أهلية فأكرث ىلع جهة الشيوع وىه أنواع الصحيح منها رشكة العنان بكرس العني وىه الصحيحة وأراكنها أ
توكيل وتولك فإن اكن املترصف أحدهما اشرتط فيه أهلية الولك وىف اآلخر اتلوكيل ومعقود عليه ورشط فيه كونه مثليا نقدا أو 
غريه ولو دراهم مغشوشة وال يشرتط تساوى املالني وال العلم بقدر لك عند العقد إذا أمكنت معرفته بعده بمراجعة حنو حساب 

ل ورشط فيه مصلحة حبال ونقد ابلدل فال يبيع بثمن مثل وثّم راغب بأزيد وال نسيئة وال بغري نقد وال يسافر به أو يدفعه ملن وعم
رتكنا الحتمال يعمل فيه مترباع بال إذن ىف اجلميع وصيغة ورشط فيها لفظ رصيح أو كناية يشعر باإلذن ىف اتلجارة فال يكىف اش

وأما رشكة األبدان كأن يشرتك اثنان يلكون كسبهما ببدنهما بينهما أو املفاوضة كأن يشرتاك كذلك  اإلخبار عن حصول رشكة قبل
 ببدنهما أو ماهلما وعليهما ما يغرم بسبب غصب أو وجوه كأن يشرتاك فيما يشرتيانه بمؤجل أو حال يلكون الربح بينهما فال تصح

ىق واثلمرة بينهما وأراكنها مخسة اعقد مالك واعمل ويشرتط فيه ما مّر ﴾ وىه معاملة شخص ىلع شجر يلتعهده بنحو سواملساقاة﴿
ىف القراض وىلع لك منهما أعمال فعىل املالك ما يقصد به حفظ األصل وال يتكرر كبناء احليطان وحفر انلهر وىلع العامل ما 

ش وقضبان مرّضة وتعريش جرت به ُيتاجه اثلمر لصالحه مما يتكرر كسىق وتنقية وإصالح أجاجني وتلقيح خنل وتنحية حشي
اثلمرة وجتفيفه وجداد ويملك العامل حصته بالظهور وىه الزمة اكإلجارة وعمل ورشط فيه عدم  ﴾1/132﴿العادة وحفظ 

رشط ما ليس ىلع أحدهما عليه فلو رشط ىلع العامل بناء اجلدر أو ىلع املالك تنقية انلهر لم يصح لم يصح وأن يقدر بزمن معلوم 
لشجرة فيه اغبلا كسنة وثمر ورشط فيه ما مّر ىف ربح القراض وصيغة ورشط فيها ما مّر ىف ابليع غري عدم اتلأقيت ومورد يثمر ا

ورشط فيه كونه خنال أو عنبا مرئيا معينا بيد العامل مغروسا يبدو صالح ثمره فال تصح ىلع غريهما استقالال وال ىلع غري مرىئ 
لعامل أو ىلع ودى يغرسه ويتعهده واثلمرة بينهما وال تصح املخابرة ولو تبعا وىه معاملة ىلع أرض أو ىلع كونه بيد غري اأو مبهم 

ببعض ما خيرج منها وابلذر من العامل وال مزارعة استقالال وهو كذلك إال أن ابلذر من املالك ويصح تبعا للمساقاة كما إذا اكن 
﴾ وغريها﴿ لشجر بالسىق وإن تفاوت اجلزآن املرشوطان من اثلمر والزرعبني الشجر بياض واُتد العقد والعامل وعرس إفراد ا

﴾ كذلك ال بد من مرااعة رشوطها وأراكنها﴿ اكلقرض واحلوالة والصلح والشفعة والوقف وانلاكح مما هو مبسوط ىف حمله فهذه لكها
 االعتناء بها لك من أراد اتللبس بىشء منها وقد علمتها بطريق اإلمجال وإال فللك منها تفاصيل وتفاريع حملها كتب الفقه فيتعني

 اعتناء وتنبه و ﴾ُيتاج إىل مزيد﴿ ﴾ فإنهعقد انلاكح﴾ السيما ﴿و﴿ وادلخول فيه واتلنبه هلا وإال وقع ىف احلرام وهو ال يشعر
ب كما مّر أّول ﴾ من املفاسد العظيمة فإن حفظ النسب واجحذرا مما يرتتب ىلع فقد ذلك﴿ ﴾ ىف رشوطه وأراكنهاحتياط وتثبت﴿

اتقوا اهلل ىف  الكتاب أنه من اللكيات اخلمس وأراكنه ورشوطه مبسوطة ىف كتب الفقه بل وىف كتب مفردة هل مستقلة وقد قال 
 النساء فإنكم أخذتموهّن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهّن بكلمة اهلل

﴾ بالقرص واملّد جبميع أنواعه بل هو من ُيرم الربا﴿ وحكمهىف الربا وما يذكر معه من ابليوع املنىه عنها وبيان أنواعه  ﴿فصل﴾
﴾ والسىع فيه واإلاعنة عليه قال اهلل تعاىل اذلين وكتابته وشهادته﴿ ﴾ وإطعامهفعله وأكله وأخذه﴿ الكبائر كما ىف الزواجر فيحرم

أضعافا تأكلوا الربا  الية وقال تعاىل يا أيها اذلين آمنوا يأكلون الربا اآلية ثم قال يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بىق من الربا اآل
مضاعفة اآلية فتأمل هذه اآليات وما اشتملت عليه من عقوبة آكله إذ معىن قوهل تعاىل ال يقومون إلخ أى من قبورهم إال مثل 

أكلة الربا فإنهم لكما قاموا  قيام اذلى يرصعه الشيطان من أجل مسه هل فإذا بعث اهلل انلاس خرجوا من قبورهم مرسعني إال
سقطوا ىلع وجوههم وجنوبهم وظهورهم كما أن املرصوع ُيصل هل ذلك ورّس ذلك أنهم ملا أكلوا هذا احلرام السحت بوجه املكر 

ع فذللك عجزوا عن انلهوض مع انلاس وصاروا لكما أرادوا اإلرساواخلديعة وحماربة اهلل ورسوهل ربا ىف بطونهم وزاد حىت أثقلها 
معهم ونهضوا سقطوا ىلع ذلك الوجه القبيح وختلفوا عنهم ومعلوم أن انلار الىت ُترشهم إىل املوقف لكما سقطوا وختلفوا أكلتهم 
وزاد عذابهم فجمع اهلل عليهم ىف اذلهاب إىل املوقف عذابني عظيمني من ذلك اتلخبط والسقوط ىف ذهابهم ولفح انلار وأكلها هلم 

 يصريوا إىل املوقف فيكونون فيه ىلع ذلك اتلخبط يلمتازوا ويشتهروا بني أهل املوقف وورد ىف احلديث وسوقها إياهم بعنف حىت
حجرا سبح  ﴾1/133﴿إن آكله يعذب من حني يموت إىل يوم القيامة بالسباحة ىف نهر أمحر مثل ادلم وإنه يلقم احلجارة لكما لقم 
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وتلك احلجارة ىه نظري املال احلرام اذلى مجعه ىف ادلنيا فيلقم تلك احلجارة به ثم اعد فأغرا فاه فيلقم آخر وهكذا إىل ابلعث 
انلارية ويعذب بها كما حاز ذلك املال احلرام وابتلعه وقوهل تعاىل ذلك بأنهم أى أذقناهم ذلك العذاب الشديد بسبب قوهلم الفاسد 

مثل الربا جاعلني الربا أصال مقيسا عليه حّل ابليع  اذلى حكموا فيه قياس عقوهلم القارصة حىت قدموه ىلع انلص إنما ابليع
مبالغة ىف حله وحمبته واالعتناء بشأنه وغفلوا عن أنه تعاىل حّد نلا حدودا ونهانا عن جماوزتها فوجب علينا امتثال ذلك ومعىن 

ملتفتني إىل أن ذلك يغضبه تعاىل بنقيض قصدهم فإنهم آثروه ُتصيال للزيادة غري قوهل تعاىل يمحق اهلل الربا أى مقابلة لفاعليه 
عليهم فيمحق الزيادة بل واملال من أصله حىت يصري اعقبتهم إىل الفقر املدقع كما هو شأن من يتعاطاه ويفرض أنه مات ىلع غىن 

تب عليه من يمحقه اهلل من أيدى ورثته فال يمر عليهم أدىن زمن إال وقد صاروا بغاية الفقر واهلوان واذلّل ومن املحق أيضا ما يرت
اذلم وانلقص وسقوط العدالة وزوال األمانة وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة هذا حمق ادلنيا وأما حمق اآلخرة فقال ابن عباس 

  ال تقبل هل صالة وال جهاد وال حج وال صلة ويموت ويرتك ماهل لغريه وعليه عقوبته ومن ثم ورد مصيبتان لن يصاب أحد
ما ذكره تعاىل ىف هذه اآليات من وعيد آكل الربا يظهر لك وتعاقب عليه لكه فتأمل عفا اهلل عنا وعنك ك لكه بمثلها أن ترتك مال

إن اكنت لك بصرية قبح هذه املعصية ومزيد فحشها وما يرتتب من العقوبة عليها سيما حماربته تعاىل وحماربة رسوهل اللتني لم 
ائه تعاىل املقاربة لفحش هذه اجلناية وقبحها وإذا ظهر لك ذلك رجعت وتبت إيله تعاىل ترتتبا ىلع ىشء من املعاىص إال معاداة أويل

ذلك ىف أحاديث كثرية صحيحة فقد لعن رسول اهلل آكل الربا ومولكه  عن هذه الفاحشة املهلكة ىف ادلنيا واآلخرة وقد رشح 
انلفس بغري حقها وأكل الربا أربعة حق ىلع اهلل أن اليدخلهم  وىف رواية واكتبه وشاهديه والكبائر سبع أوالهّن اإلرشاك باهلل وقتل

اجلنة وال يذيقهم نعيمها مدمن اخلمر وآكل الربا وآكل مال ايلتيم بغري حق والعاق لوادليه والربا سبعون بابا أدناها مثل اذلى يقع 
يها ىف اإلسالم وإذا ظهر الزنا والربا ىف قرية فقد ىلع أمه وادلرهم يصيبه الرجل من الربا أغظم عند اهلل من ثالث وثالثني زنية يزن

أحلوا بأنفسهم عذاب اهلل وأنه يأىت آكل الربا يوم القيامة خمبال أى جمنونا جيّر شفته ثم قرأ ال يقومون اآلية ويلأتني ىلع انلاس 
﴾ أى الربا أى احليلة فيه عند اإلمام ﴿و﴾ ُترم أيضا ﴿حيلتهزمان ال يبىق منهم أحد إال أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره 

وقال فيها قال بعضهم ورد أن وقال الشافىع وأبو حنيفة جبوازها وعدهما ىف الزواجر من الكبائر عند حمرمها  مالك واإلمام أمحد 
ىلع اصطياد أكلة الربا ُيرشون ىف صفة الالكب واخلنازير من أجل حيلتهم ىلع أكل الربا كما مسخ أصحاب السبت حني ُتيلوا 

احليتان الىت نهاهم اهلل عن اصطيادها يوم السبت فحفروا هلا حيضانا تقع فيها يوم السبت حىت يأخذونها يوم األحد فلما فعلوا 
ذلك مسخهم اهلل قردة وخنازير وهكذا اذلين يتحيلون ىلع الربا بأنواع احليل فإن اهلل تعاىل ال ختىف عليه حيل املحتالني قال 

وقد قال كثري  اىن خيادعون اهلل كما خيادعون آدميا ولو أتوا األمر عيانا اكن أهون عليهم قال األستاذ ىف ادلعوة اتلامةأيوب السختي
تأمله فإن أحاكم  ﴾1/134﴿ومنهم من جوزها بالنسبة لدلنيا وهو أيضا شديد ملن بعدم جوازها وأنها ال تفيد إال املقت والسخط 

ق مظهر اإليمان ومضمر ابلاطن عظيم هائل موجب للمقت كحال املناف حيث الظاهر وهو ىفط بأمر قريب من ادلنيا قد تنا
الكفر ملخادعته عالم  ا أحاكم املؤمنني ويكون ىف اآلخرة ىف أسوإ حال وأشد عذاب من مظهرىعليه ظاهر الكفر فتجرى

عّل اهلل يتجاوز عنه أو يوفقه للتوبة ألنه يرى أنه فلالغيوب فال يأمن املحتال حلل ما ذكر أن يكون أسوأ حاال ممن يتعاطاه ظاهرا 
مذنب وأما املحتال فال يرى أنه مذنب حىت يتوب فىه من أعظم ماكيد الشيطان فمن يفعل ذلك فهو مغرور خمادع للقوى القاهر 

ورين احلمىق من وىف انلصائح وإياكم وما يتعاطاه بعض اجلهال األغبياء املغر والاكتب هل والشاهد بذلك رشاكؤه إن علما
يسلمون بها من إثم الربا وخيلصون بها ىف ىف زعمهم حبيل وخماداعت ومنابذات يتعاطونها بينهم ويتوهمون أنهم استحالهلم الربا 

 ادلنيا من اعره وىف اآلخرة من ناره وهيهات هيهات إن احليلة ىف الربا من الربا وأن انلذر ال يصح إال بما يتقرب به إىل اهلل وقرائن
ال نذر إال فيما ابتىغ به وجه اهلل وبتقدير أنه يصح عند بعض علماء الظاهر فهو  األحوال من هؤالء تدل ىلع خالفه وقد قال 

بالنسبة لدلنيا وأما بالنسبة لألخرى فال ومن تأمل الكم علماء ادلين أرباب ابلصائر وجدهم جممعني ىلع ذلك وقد قال حجة 
ط الزاكة بأن ينذر بماهل لغريه آخر احلول أنه من الفقه الضاّر ومن قال حبوازه فيعىن قطع املطابلة به ىف اإلسالم فيمن ُيتال ىلع إسقا
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ادلنيا أما إذا رجع إىل أحكم احلاكمني وجبار اجلبارين فليس يغىن ذلك عنه شيئا قال الشيخ عبد اهلل باسودان بعد أن نقل اجلواز 
ختار اثلاىن ال سيما ىف هذا الزمان اذلى قّل اخلري ىف أهله وكرث فيهم اتلوغل ىف ابلاطل واتباع واملواتلحريم وباجلملة فاملنقول األول 

﴾ أى الربا لغة الزيادة ورشاع وهواهلوى وإدحاض احلق وحهله فإنا هلل وإنا إيله راجعون وال حول وال قوة إال باهلل العىل العظيم ﴿
ار الرشع حالة العقد أو مع تأخري ىف ابلدلني أو أحدهما ثم هو ثالثة أنواع ربا عقد ىلع عوض خمصوص غري معلوم اتلماثل ىف معي

الفضل وهو ابليع مع زيادة أحد العوضني املتفىق اجلنس ىلع اآلخر وربا ايلد وهو ابليع مع تأخري قبضهما أو قبض أحدهما عن 
مطعوما أو لك منهما نقدا وإن اختلف اجلنس وربا  اتلفرق ىف املجلس أو اتلخاير فيه برشط اُتادهما علة بأن يكون لك منهما

﴾ بيع أحد انلقدين﴿ النساء وهو ابليع للمطعومني أو للنقدين املتفىق اجلنس أو املختلفيه ألجل ولو حلظة فعلم مما تقرر أنه ُيرم
أو ﴿ ﴾ ىف املجلسأو بغري تقابض﴿ ﴾ أى مؤجال ولو بلحظةباآلخر نسيئة﴿ أى اذلهب والفضة ولو غري مرضوبني كحىل وترب

﴾ كذا و﴿ ﴾ أحدهما ىلع اآلخر كدرهم فضة بدرهمني فضةأو متفاضال﴿ ﴾ أى نسيئة أو بغري تقابض ىف املجلسجبنسه كذلك
﴾ أى بيع أحد املطعومني باآلخر نسيئة أو بال تقابض أو جبنسه كذلك أو املطعومات بعضها ببعض كذلكُيرم أن تباع ﴿

يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤلك إال نادرا اكبللوط سواء اكن تقّوتا أو تفكها أو تداويا اكلرب متفاضال واملراد باملطعوم اذلى 
والشعري وال ربا فيما خيتص بأكله اجلّن وابلهائم كحشيش ونوى واحلاصل كما يفهم من الكم املصنف أنه مىت استوى العوضان 

وط التساوى وعلمهما به يقينا عند العقد واتلقابض واحللول ومىت جنسا وعلة كرّب برّب أو ذهب بذهب اشرتط فيه ثالثة رش
كرّب  ﴾1/135﴿اختلفا جنسا واُتدا علة كرّب بشعري أو ذهب بفضة اشرتط رشطان احللول واتلقابض ومىت اختلفا جنسا وعلة 

وزاد املتوىل ىف الفلوس وإن راجت  بذهب أو ثوب لم يشرتط ىشء من هذه اثلالثة فاملراد بالعلة هنا إما الطعم أو انلقدية فال ربا
نواع رابعا وهو ربا القرض لكنه ىف احلقيقة يرجع إىل ربا الفضل ألنه اذلى فيه رشط جيّر نفعا للمقرض فكأنه أقرضه هذا الىشء 

ملاّرة وغريها ولك بمثله مع زيادة ذلك انلفع اذلى اعد إيله ولك من األنواع األربعة حرام باإلمجاع بنص اآلية املذكورة واألحاديث ا
ما جاء ىف الربا من الوعيد شامل لألنواع األربعة ثم بعضها معقول املعىن وبعضها تعبدى وربا النسيئة هو اذلى اكن مشهورا ىف 

﴾ ما لم يقبضه﴿ ﴾ أو رهن أو هبة أو كتابة أو إجارةبيع﴿ ﴾ أيضا وال يصحوُيرم﴿ اجلاهلية وكذلك اآلن هو املشهور بني انلاس
ابلائع أو من املشرتى نعم حمل منع بيع املبيع من ابلائع أو اثلمن من املشرتى إذا لم يكن بعني املقابل أو بمثله إن تلف أو ولو من 

اكن ىف اذلمة وإال فهو إقالة بلفظ ابليع فيجوز وحمل منع رهنه إذا رهن باملقابل واكن هل حق احلبس وإال جاز ىلع األصح ويصح 
وقسمة وإباحة للفقراء وهو قبل القبض من ضمان ابلائع وإن أبرأه ووصية وإيالد وتدبري وتزويج ووقف اتلرصف فيه بنحو إعتاق 

﴾ ُيرم وال يصح أيضا بيع حنو و﴿ انفسخ ابليع وإتالف مشرتيه بغري حق قبض هل وإن جهل أنه ابليعمشرت فإن تلف بآفة أو أتلفه 
حم بقر ببقر أو إبل أو محار للنىه عنه وأدخلت لفظة حنو األيلة والطحال ولو من غري جنسه أو غري مأكول لك﴾ اللحم باحليوان﴿

والقلب والكبد والرئة والشحم والسنام واجلدل املأكول قبل دبغه إن اكن مما يؤلك قال الزيادى أما بيع حنو بيض ادلجاج أو اللنب 
فال يصح ألنه حينئذ من قاعدة مّد عجوة إذا اكنت من  باحليوان فجائز ىلع األصح وهو حممول ىلع حيوان ال بيض فيه وال لنب وإال

آخر أو يكون هلما دينان ىلع ثالث فيبيع ﴾ كأن يستبدل عن دينه دينا ادلين بادلين﴿بيع أيضا ُيرم وال يصح ﴾ و﴿ جنسه اه
ين وال جيوز استبدال املؤجل عن بيع الاكلئ بالاكلئ وفرس ببيع ادلين بادل دينه سواء اُتد اجلنس أم ال للنىهأحدهما اآلخر دينه ب

 زيد بمائة من هو عليه بغري دين كأن باع لعمرو مائة هل ىلع وجيوز عكسه وكأن صاحب املؤجل عجله أما بيعه لغري عن احلاّل 
 املجلس فقط دراهم عن دنانري وعكسه فإن لم يتفقا اشرتط تعيني هل ىفعلة الربا ك ا ىفن اتفقإاملجلس  فصحيح برشط القبض ىف

﴾ ُيرم وال يصح أيضا ﴿بيع الفضوىل﴾ يعىن ترصفه فيما ال يملك وليس وكيال وال ويلا وإن أجازه املالك ملا مّر أنه يشرتط ﴿و
﴿و﴾ بيع ﴿ما لم يرياه﴾ أى  والية العاقد ىلع املعقود عليه نعم إن بان أنه هل كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح

بصفات السلم للغرر وليس اخلرب اكلعيان وتكىف معاينة عوض كبعتك بهذه الصربة وىه  املتبايعان أو أحدهما وإن وصف
جمهولة ورؤية قبل العقد كما مّر ﴿وبيع غري امللكف و﴾ ابليع ﴿عليه﴾ ملا مّر أنه يشرتط ىف املتعاقدين إطالق اتلرصف فال يصح 
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فيه﴾ تقابل بمال اكحلرشات وىه صغار دواب األرض من صىب وجمنون وحمجور عليه بسفه وال عليهم ﴿و﴾ بيع ﴿ما ال منفعة 
كحية وعقرب وفأرة وخنفساء وإن ذكر هلا منافع ىف اخلواص خبالف ما ينفع منها كضب ألكله وعلق المتصاصه ادلم واكلسباع 

ألكل وفهد لصيد  الىت ال تنفع كأسد وذئب ونمر واقتناء امللوك هلا للهيبة ليس من املنافع املعتربة خبالف ما ينفع منها كضبع
ما ال قدرة للمشرتى ىلع تسلمه ﴿أو ال قدرة﴾  ﴾1/136﴿وفيل لقتال ملا مّر من اشرتاط املنفعة ىف املبيع رشاع وال يصح بيع 

للبائع ﴿ىلع تسليمه﴾ ملا مّر أنه يشرتط كون املبيع ىف غري ابليع الضمىن مقدورا ىلع تسلمه فال يصح بيع جنو ضاّل كآبق ومغصوب 
ن ال يقدر ىلع رّده خبالفه للقادر بال كثري مؤنة أو لكفة وال بيع جزء معني تنقص بفصله قيمته أو قيمة ابلاىق للعجز عن وناّد مل

تسلمه رشاع وكذا ال يصح مع فقد رشط من الرشوط السابقة كأن وقته أو علقه ﴿أو﴾ باع ﴿بال صيغة﴾ ىف غري املحقرات ىلع ما 
ا كأن ختلل الكم أجنىب أو سكوت طويل بني اإلجياب والقبول ﴿و﴾ ُيرم وال يصح أيضا مّر أو بها مع فقد رشط من رشوطه

﴿بيع﴾ وال رشاء ﴿ما ال يدخل ُتت امللك اكحلّر واألرض املوات﴾ قبل أن تعمر إذ املوات ببدلنا ال يملكه املسلم إال باإلحياء ىف لك 
 كفار لم يمنعونا عنه وسيأىت إن شاء اهلل عن الزواجر أن جعل احلّر فإذا أحياه ملكه ولو بال إذن من اإلمام وكذا ببدلىشء حبسبه 

رقيقا من الكبائر ﴿وبيع املجهول﴾ كأحد اثلوبني أو بأحدهما أو بملء ذا ابليت برّا أو بزنة ذى احلصاة ذهبا وهما جمهوالن أو 
ن اشرتاط علم املتعاقدين به عينا وقدرا وصفة حذرا بألف دراهم ودنانري نعم لو عني الرب كملء ذا ابليت من هذا الرّب صح ملا مّر م

من الغرر ﴿و﴾ ُيرم وال يصح أيضا بيع ﴿انلجس﴾ كذا املتنجس اذلى ال يمكن تطهريه باملاء ﴿اكللكب﴾ ودهن متنجس ﴿و﴾ 
الكوبة ﴿اكلطنبور﴾ بضم أوهل واملزمار وكذا بيع ﴿لك مسكر﴾ كخمر ﴿و﴾ لك ﴿حمرّم﴾ من آالت املالىه والصور ولو من ذهب 

وإنما صح بيع إناء انلقد إذ هو غري منتفع به رشاع وال نظر للنفع املتوقع برضاضه وإن تمّول رضاضه ألن بذل املال ىف مقابلته سفه 
للشطرنج وجارية للغناء وكبش للنطح وإن زيد ىف ثمنها  بيادقألنه ُيّل استعماهل حلاجة خبالف اآلالت ويصح بيع الرند إن صلح 

يريد أن  أنه﴿أى ابلائع  ﴾بيع الىشء احلالل الطاهر ىلع من يعلم﴿بل هو من الكبائر  ﴾وُيرم﴿قصود أصالة احليوان ذللك ألن امل
واألمرد ممن يعلم أنه يفجر به واألمة ممن كبيع العنب أو الزبيب أو حنوهما ممن يعلم أنه يعرصه مخرا  ﴾به﴿اهلل تعاىل  ﴾يعىص

وحنو ممن يعلم أنه يرشبها واخلمر  ن يتخذه آلة هلو والسالح للحربيني ليستعينوا به ىلع قتانلاُيملها ىلع ابلغاء واخلشب وحنوه مم
هذه السبع ىف الزواجر من الكبائر قال ألن للوسائل حكم املقاصد واملقاصد ىف هذه لكها  احلشيشة ممن يعلم أنه سيعملها وعدّ 

وكذا يرتّدد فيما لو باع  نسبة للتحريم وأما للكبرية فيرتدد انلظر فيهكبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن ىف ذلك اكلعلم لكن بال
السالح بلغاة ليستعينوا به ىلع قتانلا وىف بيع ادليك ملن يهارش به واثلور ملن يناطح به وبعضها أقرب إىل الكبرية من بعض فإن 

بغري حق لعدم الرضا لقوهل تعاىل إال أن تكون شككت أو توهمت أنه يفعل به املعصية كره ذلك ﴿وال يصح بيع املكره﴾ ورشاؤه 
إنما ابليع عن تراض أما حبق كأن توجه عليه بيع ماهل لوفاء دين أو رشاء مال أسلم فيه فأكرهه  جتارة عن تراض منكم وقوهل 
ذر من الغش انلصائح واحذر لك احل ﴾ وقد يفسد به ابليع قال ىفوُيرم بيع املعيب بال إظهار لعيبهحاكم عليه فإنه يصح ﴿

برجل يبيع طعاما فأدخل يده   م شديد اتلحريم وقد يفسد به ابليع من أصله وقد مرّ واخلداع وكتمان عيوب املبيع فإن ذلك حمرّ 
هال جعلته ظاهرا حىت يراه انلاس من  فيه فمست بلال فقال يا صاحب الطعام ما هذا فقال أصابته السماء يعين املطر فقال 

فقال هال بعت هذا ىلع حدته وهذا ىلع حدته من غش املسلمني  ﴾1/137﴿ رواية أنه رأى فيه طعاما رديئا وىف غشنا فليس منا
وىف ادلعوة اتلامة ينبىغ للتاجر إذا وهو ال يعلم إن لم خيربه ابلائع  وجيب ىلع من علم أن به عيبا بيانه ملن يريد رشاءهفليس منهم 

ال  ها أن يعامله بتقدير أنه من أعرف انلاس باملعاملة وإال وقع ىف بأس وحرج قال اعمله من ال ُيسن املعاملة لغباوة وحنو
يؤمن أحدكم حىت ُيّب ألخيه ما ُيّب نلفسه واكن بعض السلف يبيع حلال بعضها بألف وبعضها خبمسمائة فاتفق أنه قام 

سمائة فأخذها ومىض فوجده وسأهل بكم وأجلس حمله ابن أخيه فجاءه أعراىب يطلب حلة فأعطاه واحدة بألف مما قيمته مخ
فقال إىن قد رضيت فقال هل أنا ال أرىض فرجع أخذتها فقال بألف فقال هل قيمتها مخسمائة فإما أن تردها أو تأخذ مما قيمته بألف 

ك يوم القيامة نظر بلائع لنب فإذا هو خيلطه بماء فقال هل كيف بك إذا قيل ل معه وأعطاه مخسمائة وىف الزواجر أن أبا هريرة 
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خلص املاء منه وروى أن رجال اكن يبيع اخلمرة ىف سفينة هل ومعه قرد ىف السفينة واكن خيلطها باملاء فأخذ القرد الكيس أى اذلى 
يضع فيه ادلنانري وصعد به اذلروة وفتح الكيس فجعل يأخذ دينارا فيلقيه ىف السفينة ودينارا ىف ابلحر حىت جعله نصفني أى فعل 

ابا لصاحبه ملا خلط وغش وأدرك بعض من اشرتى ناقة من داره فقال هل اشرتيت قال نعم قال بني لك ما فيها قال وما فيها ذلك عق
إىل هذا إنها السفينة ظاهرة الصحة قال أردت بها سفرا أو أردت بها حلما قال أردت بها احلج قال ارجتعها فقال صاحبها ما أردت 

يقول ال ُيل ألحد يبيع شيئا إال بني ما فيه وال ُيل ملن علم ذلك إال بينه  سمعت رسول اهلل  أصلحك اهلل تفسد ىلّع قال إىن
وىف رواية من باع عيبا لم يبينه لم يزل ىف مقت اهلل أو لم تزل املالئكة تلعنه وروى املؤمنون بعضهم بلعض نصحة وأّدون وإن 

ضابط الغش املحرم أن يعلم ذو وإن قربت منازهلم وأبدانهم و لونغششة متخاوبعدت منازهلم وأبدانهم والفجرة بعضهم بلعض 
فيجب عليه أن يعلمه به يلدخل ك املقابل أخذها بذلخذها ما أيريد  مشرت فيها أشياء لو اطلع عليها منو أسلعة من حنو بائع ال
نسانا إيسأهل عنه كما جيب عليه إذا رأى  ن لمإخذها وأ بالسلعة عيبا أن خيرب به مريدجنيب علم أن أخذه ىلع بصرية وجيب ىلع أ ىف

و قراءة حنو علم وعلم أن بأحدهما عيبا أن أقة او صدأنسانا يريد أن خيالط آخر ملعاملة إو رأى أو به عيبا أخيطب امراة ويعلم بها 
اب سؤال ذكره ىف لك ذلك أداء للنصيحة املتأكد وجوبها خلاصة املسلمني واعمتهم وهذا حاصل جون لم يسترت فيه إخيرب به و

الزواجر والفتاوى اتفق الشافعية ىلع أنه مىت جهل وزن الظرف وبيع مع مظروفه لك رطل من اجلملة بكذا فابليع باطل للغرر 
فمن فعل ذلك وكذا لو جهل وزن املظروف وحده أو لم تكن للظرف قيمة الشرتاط العقد ىلع بذل مال ىف مقابلة ما ليس بمال 

اآلية إال إن صدرت عن تراض والرتاىض ال ُيصل  ا اذلين آمنوا ال تأكلوا أموالكميآ أيه وخالف قوهل تعاىل ورسوهلفقد خان اهلل 
فعىل من أراد رضا اهلل ورسوهل  إال إذا لم يكن هناك غش وتدليس وإال فذلك شديد اتلحريم موجب للمقت من اهلل ورسوهل

رف ىلع اتلحرير والصدق فحينئذ جيوز هل بيعه مع مظروفه بثمن واحد وال وسالمة دينه ودنياه أن يتحرز عن ذلك ويبني وزن الظ
حرج عليه ىف ذلك وإنما انلار املوقدة والقبيحة املهلكة ىف ادلنيا واآلخرة بسبب ذلك اتلدليس وأما ما يذكر عن بعض العطارين 

الزبازين أنه  ﴾1/138﴿يعه ىلع أنه زباد وعن بعض أنه يقرب الزعفران إىل املاء يلكسبه مائية فيثقل وأنه يضع أشياء اكلزباد ويب
يرىف اثلياب رفيا خفيفا أو يقرصها بعد ذهاب قوتها ويبيعه وبعض الصاغة من أنه يضع مع انلقد حناسا ويبيعه وحنو ذلك مما ال 

فذلك لكه شديد اتلحريم ُيىك نظريه عن الكفار فضال عن املؤمنني بل املحىك عن الكفار لعنهم اهلل أنهم يتحرزون ىف بيااعتهم 
يوجب فسق صاحبه وغشه وخيانته وأكله أموال انلاس بابلاطل وخمادعته اهلل ورسوهل وما خيادع إال نفسه إذ عقاب لك ذلك 

والزرااعت بل ومن األراىض  املتاجرعليه وكرثة ذلك تدل ىلع فساد الزمان واألموال واملعامالت وقرب الساعة ونزع الرباكت من 
ليس القحط أن ال تمطروا وإنما القحط أن تمطروا وال يبارك لكم فيه أى بواسطة تلك القبائح الىت  وتأمل قوهل  والزرواعت

أنتم عليها ىف جتاراتكم وذللك سلط اهلل عليهم الظلمة فأخذوا أمواهلم وهتكوا حريمهم بل والكفار فأرسوهم واستبعدوهم 
ولم يراقبوه تعاىل املطلع عليهم مع أنه م إال ىف هذه األزمنة املتأخرة ملا أحدثوا ذلك فاذاقوهم العذاب واهلوان إذ لم يتسلطوا عليه

عليهم باملرصاد يعلم خائنة األعني وما ختىف الصدور ولو تأمل فاعل ذلك ىف القرآن والسنة لربما انزجر عن لكه أو بعضه ويلتأمل 
نا إال ىف ىشء قبيح جدا يؤدى بصاحبه إىل أمر خطري وخيىش منه ال يقول ليس م من غشنا فليس منا فإن الغالب أنه  قوهل 

ال ُيل ألحد يبيع شيئا إال بني ما فيه وقوهل من باع عيبا لم يبينه لم يزل ىف مقت اهلل أو لم  الكفر ويلتأمل الغاّش أيضا قوهل 
 لفهمها والعمل بها انكّف عن الغش وعلم تزل املالئكة تلعنه واألحاديث ىف الغّش واتلحذير منه كثرية فمن تأملها ووفقه اهلل

وأن من علم أن بسلعته عيبا وجب عليه وجوبا متأكدا بيانه للمشرتي السؤال من مجلة الغش املحرم عظيم قبحه وأن أكرث ما ىف 
ال  ء فيه عيبا يريد رشاء ىشوكذا ىلع من علم به كجار وصاحب وكثري ال يهتدون ذللك يمر الشخص منهم فريى رجال غرّ 

املرتتب  اإلثم واحلرمة والكبرية والفسق ن نصحه حىت يغشه ابلائع ويأخذ ماهل بابلاطل وما درى أنه رشيكه ىفيعلمه فيسكت ع
وسيأىت ىف بيان املكر واخلديعة من يردع الغاشني ألن الغّش من حز املكر واخلديعة قال تعاىل وال  عليه ذلك الوعيد الشديد
وعقابه وسطوته أن يتىق هله هذا واملرجّو ممن سمع ما ورد ىف ذلك وىف قلبه إيمان وخشية من اهلل تعاىل ُييق املكر الىسء إال بأ
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اهلل ويرجع عن سائر صور الغّش املذكورة وغريها ويعلم أن ادلنيا فانية وأن احلساب واقع ىلع انلقري والفتيل والقطمري وأن العمل 
 واكن أبوهما صاحلا إنه اكن اجلد السابع ألم فنفع اهلل به ذينك ايلبتيمني وأن العمل الصالح ينفع اذلرية وقد جاء ىف قوهل تعاىل

الىسء يؤثر ىف اذلرية قال تعاىل ويلخش اذلين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهلل ويلقولوا قوال سديدا فمن 
حىت ال ُيصل هلم نظريها واهلل املوفق للصواب وبه احلول والقوة  تأمل هذه اآلية خىش ىلع ذريته من أعماهل السيئة وانكف عنها

أو ﴾ بالتشديد واتلخفيف وىه ما خيلفه من حق كخيار وحّد قذف أو اختصاص وال تصح قسمة تركة ميتوإيله املرجع واملآب ﴿
ياته ىلع ما قاهل الزركىش ونظر مال كخمر ختلل بعد موته ودية أخذت من قاتله دلخوهلا ىف ملكه وكذا ما وقع بشبكة نصبها ىف ح

فيه ىف اتلحفة بانتقاهلا بعد املوت للورثة فالواقع بها من زوائد الرتكة وىه ملكهم قال فيها إال أن جياب بأن سبب امللك نصبه 
آخره أى تركة وعرب ىف انلهاية بقوهل وما نظر فيه إلخ رد بأن سبب إىل  ﴾1/139﴿الشبكة ال ىه وإذا استند امللك لفعله يكون 
﴾ املتعلقة بالعني اكلزاكة الواجبة ىف ديونه دّ يصح ﴿بيع ىشء منها ما لم تؤال ﴾ و﴿ فما يقع ىف تلك الشبكة يتسلط عليه الغرماء

﴾ وصاياه﴾ أجرة غسل ثم ادليون املرسلة ثم تنفذ ﴿و﴿ العني وإن اكنت من غري اجلنس ثم مؤن جتهزه من حنو كفن وحنوط وماء
وقد استقرا ىف ذمته ﴾ كأن مات إن اكنا عليه﴿وعمرته﴾ كذلك ﴿ ﴾ الواجبأجرة حجهما لم ﴿خترج﴾ منها ﴿﴾ و﴿ وما أحلق بها

ذلك قبل وحىت يفرغ احلاج عنه من مجيع أعمال احلج وفيه الكم ىف اتلحفة فال يصح ترصف الورثة ىف ىشء منها حىت خيرج 
﴾ هذه األشياء﴿ ﴾ ىشء منلقضاء﴿ فه إن لم يبادر ببيعه أو﴿إال أن يبيع شيئا﴾ منها لرضورة كأن خيف تل وغريها فلرياجع

تنقل ﴿ف﴿ املذكورة واعلم أن ادلين ال يمنع اإلرث ىلع األصح ﴾ رهنا كمرهون بذلك﴾ إىل ملك الوارث لكنها تكون ﴿الرتكةـ﴾ـ 
ن وكرسها ويقال فيه ﴾ بفتح انلوبأخذ دانق﴿ ﴾ اكنت تلك اجلنايةولو﴿ ﴾ جناية توجب تعلق مال برقبتهكرقيق جىن﴿و جعليا
ناق وهو سدس درهم من مال إنسان أتلفه من غري تسليط هل عليه من مالكه فإن صاحب املال يتعلق بأقل األمرين من قيمته دا

ىف ﴿ ﴾ وهو ذو املال هلبرقبته أو يأذن الغريم﴿ ﴾ تعلقحىت يؤدى ما﴿ ﴾ أى الرقيق اجلاىن املذكوربيعه﴿ ﴾ لسيدهال يصح﴿و وماهل
ح حينئذ أما لو تعلق برقبته قصاص كأن قتل عمدا ولم يعف عنه ىلع مال أو بذمته كأن اقرتض ماال أو اشرتى شيئا ﴾ فيصبيعه

ىف ذمته بغري إذن سيده وأتلفه فيجوز اتلرصف ىف رقبته ببيع وغريه ألن ابليع إنما يرد ىلع الرقبة وال تعلق لرب ادلين بها ويبىق 
مستحق القصاص مىت شاء قبل ابليع أو بعده فريجع املشرتى ىلع ابلائع بما دفعه إن جهل املتعلق بذمته إىل أن يعتق ويمكن 

ذلك واستمّر جهله إىل أن قتل فإن علم به قبل ابليع أو بعده ولم يفسخ حال فال رجوع ويلزمه جتهزه أفاده سم ىلع اتلحفة فعلم 
ملك للوارث ال يتعلق بها حق الغرماء خبالف ب الرقيق وودله أن املنافع احلادثة من الرتكة بعد املوت وقبل وفاء ادلين ككس

احلادثة قبل املوت وإن لم تربز كحمل أو ثمر لم يؤبر فإنها تركة وفهم من قوهل كمرهون أنها ليست مرهونة حقيقة أى رهنا جعليا 
الغريم اكملرهون كما مّر ومع ذلك لو إذ ال عقد وال اعقد وإال فىه مرهونة رشاع فال جيوز ترصف الوارث فيها قطعا بال إذن من 

أّدى الوارث قدرها انفكت ولو بىق من ادلين ىشء خبالف نظريه ىف الرهن اجلعىل ولو وىف بعض الورثة حصته من ادلين انفك 
عىل نصيبه فإن رهنها فمات فعىل وارثه تأدية مجيع ادلين أو تسليمها للبيع وليس ألحدهم فداء حصته منها بدفع ما خيصه فاجل

أشد تعلقا من الرشىع ولو زاد ادلين ىلع الرتكة وطلبها الوارث بالقيمة والغريم بيعها رجاء زيادتها أجيب الوارث أى ىف الرشىع 
يبيع حبرضته مثل  ﴾أو﴿من غريه كأن خيرج هل أرخص مما يريد رشاءه  ﴾أن يفرت رغبة املشرتي﴿ىلع لك مسلم ملكف  ﴾وُيرم﴿

أيضا كأن يرغبه يف اسرتداده ليشرتيه منه بأىلغ أو  ﴾ابلائع﴿ه ليشرتيه وكذا ُيرم عليه أن يفرت رغبة املبيع بأرخص أو يعرض علي
بأن يكونا قد رصحا  ﴾بعد استقرار اثلمن﴿يطلبه من املشرتي بزيادة ربح حبرضة ابلائع ولكن لك منهما ال ُيرم إال إذا اكن 

خربا  ﴾أو﴿مثله بأرخص  ﴾يلنيع عليه﴿ابليع  أن يأمر املشرتي بفسخة ومن األول بالرضا به وإن فحش نقص اثلمن عن القيم
ال يبع بأكرث من ثمنه خلرب الصحيحني  ﴾ليشرتيه منه﴿بالفسخ  ﴾1/141﴿أن يأمر ابلائع  ومن اثلاىنمنه بمثل ثمنه أو أقل 

ع ما تقرر اإلجارة والعارية أخذا مجي ل سم ىلع رشح بلهجة ومثل ابليع ىفمعناه الرشاء ىلع الرشاء قا بعضكم ىلع بيع بعض وىف
ه طلبه من مالكه واملعىن ساكن حانوته ىلع شخص لم جيز لغريمن قول ابن عبد السالم ال خيتص ذلك بابليع والرشاء بل من أنعم بإ
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 ﴿و﴾ ُتريم ذلك إن وقع ﴿بعد العقد﴾ وقبل لزومه ﴿ىف مدة اخليار﴾ للمجلس أو الرشط ﴿أشد﴾ منه قبله وبعد فيه اإليذاء
 الرتاىض ألن اإليذاء هنا أكرث ولو أذن من حلقه الرضر من غري خوف وال حياء ولم يكن حنو وىل حمجور أو وكيل فال ُتريم

﴿تنبيه﴾ عّد ذلك ىف الزواجر من الكبائر قال ألن فيه إرضارا عظيما بالغري وال شك أن إرضار الغري اذلى ال ُيتمل اعدة يكون 
دع وسيأىت أن ذلك كبرية وما ىف الروضة من أنه صغرية فيه نظر كما قاهل األذرىع إذ ال يتأىت إال كبرية وأيضا فهو من املكر واخل

ىلع تعريف الكبرية بما فيه حد ال ىلع أنها ما فيه وعيد شديد فإن األوفق به كونه كبرية واألوجه املوافق إلطالقهم واحلديث أنه ال 
ُيرم االحتاكر بل  ﴾و﴿ائع ىف اثلانية مغبونا خالفا البن كج كما قاهل ىف الزواجر أيضا رأى املشرتى ىف األوىل أو ابلجيوز ذلك وإن 

قال أهل اللغة اخلاطئ باهلمز العاىص  ال ُيتكر إال خاطئ ىف الزواجر أنه من الكبائر وما ىف الروضة من أنه صغرية فيه نظر قال 
 اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون وقال  وقال  رئ اهلل منهب وا أربعني يوما فقد برئ من اهللمن احتكر طعام اآلثم وقال 

اإلنسان  ﴾أن يشرتى﴿ثم معىن االحتاكر املحرم عندنا هو من احتكر ىلع املسلمني طعامهم رضبه اهلل باجلذام واإلفالس 
واجر وأحلق الغزاىل بالقوت لك يعىن القوت حىت حنو اتلمر والزبيب من لك جمزئ ىف الفطرة وكذا قوت ابلهائم قال ىف الز ﴾الطعام﴿

 من ﴾يلحبسه وبيعه بأىلغ﴿يله قال ىف الفتح ويظهر ضبط ذلك بالعرف إ ﴾وقت الغالء واحلاجة﴿ما يعني عليه اكللحم والفواكه 
ذلك عند اشتداد حاجة أهل حمله أو غريهم إيله وإن لم يشرته بقصد ذلك أما احتاكر طعام غري قوت أو قوت لم يشرته كغلة 

بأكرث أو به وهو جاهل بانلىه فال ُيرم لكن ال خيلو عن كراهة  ه أو اشرتاه وقت الرخص أو الغالء نلفسه وعياهل أو يلبعه الضيعت
شتداد األوىل هل أن الن اشتدت رضورة انلاس إيله لزمه ابليع فإن أىب أجربه القاىض عليه وعند عدم اإشديدة كما ىف انلصائح نعم 
نلفسه وعياهل وهل إذا خاف جاحئة ىف زرع السنة اثلانية إمساك كفايتها وال كراهة وال احتاكر ىف غري يبيع ما فوق كفاية سنة 

قال الزركىش واتلخصيص  احتاكرا قاهل ىف الزواجر وىف اإليعابأى القوت وحنوه نعم رصح القاىض بأنه يكره إمساك اثلياب 
ها لسرت عورة ودفع حر وبرد ورصح القاىض ىف اثلياب بالكراهة وينبىغ باألقوات فيه نظر وينبىغ جريانه ىف اثلياب املحتاج إيل

تزنيله ىلع اتلحريم وحبث اجلزم بأن احتاكر امللح اكلقوت ا ـهوقال السبىك عنه أنه ىف وقت الرضورة ُيرم احتاكر ما ىف انلاس 
لرشاء ىف األطعمة ملا ىف ذلك من اتلعرض رضورة إيله وهو غنية عنه قال ىف انلصائح وقد اكن السلف الصالح يكرهون ابليع وا

من احتكر طعاما أربعني يوما ثم تصدق به لم يكن هل كفارة وىف  وقد قال  لكراهة السعة والرخاء وحب القحط والغالء
ن انلجش بل ىف الزواجر أنه كبرية ملا فيه م ﴾1/141﴿احلديث إن احلاكرين وقتلة انلفوس ُيرشون يوم القيامة معا ﴿و﴾ ُيرم 

اإلرضار العظيم بالغري وال شك أن إرضاره اذلى ال ُيتمل اعدة كبرية كما مرت اإلشارة ذللك وأيضا فهو من املكر واخلداع وسيأىت 
أنهما من الكبائر وهو ﴿أن يزيد ىف ثمن سلعة﴾ بكرس السني املهملة ال لرغبة فيها بل ﴿يلغّر غريه﴾ وخيدعه قال ىف الفتح ولو 

﴾ ُيرم و﴿حمجور عليه ولو عند نقص القيمة ىلع األوجه ومدح السلعة يرغب غريه فيها بكذب اكنلجش ا ـه الزيادة ىف مالاكنت 
﴾ يعىن األمة وإن رضيت ألن للودل حقا أيضا قال ىف الفتح أو أبقت أن اكنت جمنونة فيما ق بني اجلاريةأن يفرّ ىلع حنو ابلائع ﴿

﴾ هل ومنه جمنون قبل إفاقته ولو بإقالة ورد بعيب ال بنحو وصية وعتق اتلميز﴿ ﴾ حصولودلها قبل﴾ بني ﴿و﴿ يظهر فيهما
لعن  من فّرق بني الوادلة وودلها فّرق اهلل بينه وبني أحبته يوم القيامة وقوهل  ووقف وعّده ىف الزواجر من الكبائر لقوهل 

رق لكن فيهما انقطاع وبفرض أنه لم يصح إال رسول اهلل من فّرق بني الوادلة وودلها وبني األخ وأخيه وىف رواية ملعون من ف
األول ففيه وعيد شديد إذ اتلفريق بني اإلنسان وأحبته ذلك ايلوم أمر يشق ىلع انلفس جدا وال يقال من وجه الوعيد فيه وقد قال 

نقول سياق احلديث نص  يوم يفّر املرء من أخيه اآليات فإن ظاهرها أن هذا واقع للك أحد فكيف يفهم منه الوعيد ألنااهلل تعاىل 
من لبس احلرير ىف ادلنيا لم يلبسه ىف اآلخرة ومن رشب اخلمر ىف ادلنيا لم يرشبها ىف اآلخرة جزاء  ىف أنه وعيد فهو ىلع حّد قوهل 

نا وفاقا فما ىف اآلية يكون ىف املوقف وما ىف احلديث يكون ىف اجلنة وكما أخذ من حديث احلرير أنه كبرية كما مّر كذلك أخذ
من خرب اتلفريق أنه كبرية جبامع أن ىف لك منهما اجلزاء ىلع العمل بنظريه ويبطل ذلك اتلرصف أيضا واألب واجلد واجلدة لألب أو 

وإن بعدا اكألم عند فقدها وجيوز بيع الودل مع األب أو اجلدة وكذا إن مز بأن صار يأكل وحده ويرشب وحده ويستنىج وحده األم 
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د ُيصل ىف حنو اخلمس وقد يتأخر عن السبع ويكره اتلفريق ولو بعد ابللوغ وكذا إذا اكن أحدهما حرا وُيرم فقوال يتقيد بسّن 
بالسفر أيضا بني األمة وودلها الغري املمز وبني الزوجة وودلها خبالف املطلقة وهل حنو بيع ودل ابلهيمة إذا استغىن عن اللنب أو لم 

بطالن غن وال قصد اذلبح حرم وبطل حنو ابليع قاهل ىف الزواجر وىف سم ىلع الغرر أن األوجه يستغن لكن اشرتاه لذلبح فإن لم يست
أن يغش أو خيون ىف الكيل والوزن واذلرع والعّد ﴾ ُيرم عليه ﴿و﴿ بيعه لذلبح ونظر ىف قول الصحة ولو علم أنه يذحبه واهلل أعلم

والوزن أو اذلرع من الكبائر قال تعاىل ويل أى شدة عذاب أو واد ىف  ىف الزواجر خبس حنو الكيل ﴾ ىف ىشء منها وقد عدّ أو يكذب
أو الوزن فذلا فرسهم بأنهم اذلين إذا جهنم من رش أوديتها للمطففني أى اذلين يزيدون ألنفسهم من أموال انلاس ببخس الكيل 

ء عنه بالكيل إذ لك منهما يستعمل ماكن اكتالوا ىلع انلاس أى منهم ألنفسهم يستوفون حقوقهم منهم ولم يذكر الوزن هنا اكتفا
اآلخر اغبلا وإذا اكلوهم أو وزنوهم أى اكتالوا أو وزنوا هلم من أموال أنفسهم خيرسون أى ينقصون أال يظن أوئلك اذلين يفعلون 

ُيرشون ىلع ذلك أنهم مبعوثون يلوم عظيم أى هوهل وعذابه يوم يقوم انلاس لرب العاملني أى من قبورهم حفاة عراة غرال ثم 
صفات خمتلفة حبسب أعماهلم إىل أن يقفوا بني يدى ربهم يلحاسبهم ىلع ما سلف منها إن خريا فخيري وإن رشا فرش قال 

ملا دخل ملدينة وجد بها رجال هل مكيالن يكيل بأحدهما ويكتال باآلخر وعن ابن  السدى سبب نزوهلا أنه  ﴾1/142﴿
ويل للمطففني فأحسنوا املكيال بعد ذلك وورد ىف حديث ولم  ث كيال فأنزل اهلل املدينة اكنوا من أخب عباس ملا قدم 

ينقصوا الكيل واملزان إال أخذوا بالسنني أى مجع سنة وىه العام املقحط اذلى ال تنبت األرض فيه شيئا وقع املطر أو ال وشدة 
 املؤنة وجور السلطان وىف رواية إال نقص اهلل عنهم الرزق

ظاهر ألنه من أكل أموال انلاس بابلاطل وهلذا اشتد الوعيد عليه كما علمته ما ذكر من الكبائر هو رصحوا به وهو  ﴿تنبيه﴾ عدّ 
من هذه األحاديث وأيضا فإنما سىم مطففا ألنه ال يكاد يأخذ إال الىشء الطفيف وذلك رضب من الرسقة واخليانة مع ما فيه من 

ومن ثم عوقب بالويل اذلى لو سريت فيه جبال ادلنيا ذلابت من شّدة حرّه نعوذ باهلل منه وقد إنباء عن عدم األنفة واملروءة باللكية 
دخلت ىلع جار  شّدد اهلل عقوبة قوم شعيب ىلع نبينا وعليه الصالة والسالم ىلع خبسهم املكيال واملزان وعن مالك بن دينار 

ر فقلت هل ما تقول فقال اكن ىل مكياالن أكيل بأحدهما وأكتال فجعل يقول جبلني من نار جبلني من ناىل وقد نزل به املوت 
باآلخر فقمت ورضبت أحدهما باآلخر فقال لكما رضبت ازداد األمر عظما وشدة فمات ىف مرضه وقال بعض السلف أشهد ىلع لك 

ينطق بها فلما أفاق سئل عن كيال أو وزان بانلار ألنه ال يكاد يسلم إال من عصم اهلل ولقن مريض نزل به املوت الشهادة فلم 
أكنت تزن ناقصا فقال ال واهلل ولكىن كنت أقف مدة ال أعترب ذلك فقال إن لسان املزان ىلع لساىن يمنعىن من انلطق بها فقيل هل 

هلل يمر بابلائع ويقول هل اتق ا صنجة مزاىن فإذا اكن هذا حال من ال يعترب الصنجة فكيف حال من يزن ناقصا واكن ابن عمر 
وأوف الكيل والوزن فإن املطففني يوقفون حىت إن العرق يللجمهم إىل أنصاف آذانهم واكلكيالني والوزانني فما مّر اتلاجر إذا شّد 

واتلجار وما أحسن قوهل الويل ثم الويل ملن يبيع يده ىف اذلرع وقت ابليع وأرخاها وقت الرشاء وهذا من تطفيف فسقة الزبازين 
جبال ادلنيا وما فيها قال ىف انلصائح فليتق عرضها السموات واألرض ويشرتى حببة يزيدها واديا ىف جهنم يذيب حببة ينقصها جنة 

اتلاجر ربه ىف لك ىشء ال سيما الكيل والوزن فإن اخلطر فيهما عظيم فالبد هل من العدل وهو أن يأخذ ويعطى ىلع حد سواء وإن 
ن أفضل وأحوط وقد اكن بعض السلف الصالح يفعله ويقول ال أشرتى الويل من أرجح قليال إذا أعطى ونقص قليال إذا أخذ اك

أو غريه ﴿ ا كما ىف القاموسقطن﴿عطبا﴾ بضمتني أى  ﴾ شخصاأن يبيع﴾ ُيرم إمجااع ىلع لك ملكف ﴿و﴿ اهلل حببة ا ـهبمعناه
ستأجر منه ذلك القطن أو امللك ﴾ أو املاملشرتى﴿ ﴾ ذلك ابلائع أو املؤجرويقرض﴾ أو يؤجره ملكه ﴿ع﴿ابلضاي ﴾ سائرمن

﴾ أو دنانري أو غريهما لكن ال مطلقا بل إذا رشط أن جير دراهم﴿ ﴾ أى ذلك املبيع أو امللكفوقه﴿معه﴾ أى ابليع أو االستئجار ﴿
 ﴾ اذلى أقرضه إياه فإن لمالقرض﴿ ﴾ ذلكألجل﴿ ﴾ أو ىف أجرة ذلك امللكيزيد ىف ثمن تلك ابلضاعة﴿ هل نفعا بسبب ذلك كأن

يرشط ذلك كره عندنا وحرم عند كثري من العلماء قاهل السبىك كما ىف اتلحفة وال جيوز أيضا قرض نقد أو غريه إن اقرتن برشط رّد 
صحيح عن مكرس أو رّد زيادة ىلع القدر املقرض أو رّد جيد عن ردىء أو غري ذلك من لك رشط جّر نفعا للمقرض كرّده ببدل آخر 
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نفعا فهو ربا كما مّر قال ىف الزواجر ومن الكبائر القرض  ﴾1/143﴿ل فسد العقد ألن لك قرض جّر أو رهنه بدين آخر فإن فع
اذلى جيّر نفعا للمقرض ألنه ىف احلقيقة ربا كما مّر ىف بابه فجميع ما مّر ىف الربا من الوعيد الشديد يشمل فاعل ذلك فاعلمه ا ـه

 واشرتطت عليه أفضل مما أسلفته ذلك الربا السلف ىلع ثالثة أوجه ما تريد لرجل سأهل إىن أسلفت رجال بمعناه وقال ابن عمر 
به أخذ خبيث بطيب فذلك الربا فقال هل الرجل فكيف تأمرِن فقال بشق به وجه اهلل وما تريد به وجه صاحبك وما تريد 

ن القرض رشع للرفق باملحتاج الصحيفة فإن أعطاك أفضل منه طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته أى أل
فال يليق به أن يشاب بطلب جر نفع بل الالئق أن يتعلق به لك نفع أخروى يلحصل به اثلواب اكمال ىف اآلخرة وقد نقل اإلمام 

اكن ال جيلس ىف ظل جدار غريمه ويقول إن عنده ىل قرضا ولك قرض جّر نفعا  الشعراىن عن شقيق ابللىخ أن اإلمام أبا حنيفة 
 وأرضاه هو ربا وجلو ى ىف ظل داره انتفاع به فهو من دقيق ورعه ف

لآليات الكثرية واألخبار الشهرية كخرب مسلم من نفس عن أخيه كربة من  القرض مندوب إيله فهو من السنن األكيدة﴿تنبيه﴾ 
رتني اكن هل مثل أجر أحد لو تصّدق به كرب ادلنيا يوم القيامة واهلل ىف عون العبد ما دام العبد ىف عون أخيه وصح من أقرض هلل م

رأى يللة اإلرساء مكتوبا ىلع باب اجلنة إن درهم الصدقة بعرشة والقرض بثمانية  وىف خرب ىف سنده من ضعفه األكرثون أنه 
 خري من صدقته قال ىفعرش وأن جربيل علل ذلك بأن القرض إنما يقع ىف يد حمتاج خبالف الصدقة وروى ابليهىق قرض الىشء 

من اخلربين األخريين بأنه أفضل من الصدقة مطلقا غري صحيح ألن األول املرصح بأفضليتها صحيح  اتلحفة وجزم بعضهم أخذا
دونهما فوجب تقديمه عند اتلعارض ىلع أنه يمكن محلهما ىلع أنه أفضل من حيث االبتداء ملا فيه من صون ماء وجه من ال يعتاد 

ا أفضل من خيث االنتهاء ملا فيها من عدم رّد املقابل قال الشيخ عبد الرءوف ىف حاشية الفتح وهذا السؤال عنه ومحل األول ىلع أنه
أما إذا لم يتعرض هل بل أعطى بغري سؤال فىه أفضل ابتداء وانتهاء وىف اإلمداد احلمل مبىّن ىلع أن املتصدق عليه تعرض للسؤال 

ربة وانتصار لقضاء حاجته ففيه عبادتان فاكن ادلرهم بمزنلة درهمني وهما وجه ذكر اثلمانية عرش أن درهم القرض فيه تنفيس ك
بعرشين حسنة فاتلضعيف ثمانية عرش وهو ابلاىق فقط إذ املقبوض يسرتّد وذلا لو أبرأه منه اكن هل عرشون ثواب األصل واملضاعفة 

لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه ىف معصية وإال  ا ـهبمعناه قال ىف اتلحفة وحمل ندبه إن لم يكن املقرتض مضطرا وإال وجب وإن
حرم عليهما أو ىف مكروه وإال كره وُيرم االقرتاض واالستدانة ىلع غري مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا ىف احلال وعند 

ىغ ما لم يعلم املقرض حاهل ا ـهاحللول ىف املؤجل ما لم يعلم املقرض حباهل وىلع من أخىف غناه وأظهر فاقته عند القرض قال سم ينب
إذا رّد القرض من ولو علم أن املقرض إنما يقرضه نلحو صالحه وهو باطنا خبالفه حرم االقرتاض أيضا ويندب ملن اقرتض نلفسه 

ماهل أن يرد أحسن مما اقرتضه قدرا وصفة وال يكره للمقرض قبوهل ولو ىف ربوّى ومثله لك مدين خلرب خياركم أحسنكم قضاء 
لو عرف املستقرض برد الزيادة كره إقراضه ىلع األوجه إن قصد ذلك ويملك الزائد تبعا فهو هبة يمتنع الرجوع فيه كما أفىت به و

 ابن عجيل
﴿فائدة﴾ قال ىف اإلحياء اكن بعض السلف الُيب أن يقىض ماهل عند غريمه خلرب من أقرض دينا إىل أجل فله بكل  ﴾1/144﴿

ا ـهبمعناه واختلف فيما لو نذر مقرتض ماال معينا ملقرضه ما دام دينه ىف ذمته فقيل ال يصح ألنه حينئذ يوم مثل ذلك ادلين صدقة 
غري قربة بل يتوصل به إىل ربا النسيئة وقيل يصح ألنه ىف مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اجتر به أو فيه اندفاع نقمة املطابلة 

دب رّد الزيادة ىلع ما اقرتضه فإذا الزتمها بنذر انعقد ولزمته فهو حينئذ ماكفأة إحسان ال إن احتاج بلقائه إلعساره أو الرتفاقه وانل
﴾ حنو ﴿األجراء﴾ والعمال ﴿أو يستخدمه من ﴿و﴾ ُيرم ىلع امللكف أيضا ﴿أن يقرض احلائك أو غريهوصلة للربا ذكره ىف اتلحفة 

ضه إياه ﴿ويسمون ذلك الرابطة﴾ ألنه جير نفعا للمقرض ﴿و﴾ أقر اذلى بأقل من أجرة املثل﴾ ذللك العمل ﴿ألجل ذلك القرض﴾
كذلك ُيرم ىلع امللكف ﴿أن يقرض﴾ حنو ﴿احلراثني﴾ وينظرهم ﴿إىل وقت احلصاد﴾ لزرعهم ويرشط عليهم أنهم ُيصدون ذلك 

دل حينئذ ﴿ولو﴾ ابل اذلى ىف حصدوه أوغريه ﴿بأرفع من السعر﴾ اذلى ىلع ذلك املقرض ﴿طعامهم﴾ أى الزرع ﴿ثم يبيعون عليه﴾
ىل وقت احلصاد برشط أن تبيعوا رشطه زائدا عن سعر ابلدل ﴿قليال﴾ كأن يقول هلم أقرضكم هذه املائة إ االرتفاع اذلىاكن ذلك 



 
 قـــالرفي 113

 

 إسعـــاد

 

ويسمون ذلك احلب مثال بأزيد من السعر ىف ذلك الوقت بكيلة مثال فإذا جاء الوقت والسعر مخسة بدرهم فيأخذ ستة به ﴿ مىن
 انفع نفعا للمقرض وقد علمت أن لك ما اكن كذلك فهو حرام قال سم ىلع اتلحفة وشمل قوهلم جرّ  نه جيرّ ﴾ وذلك ألاملقىض

ض فيفسد العقد به م ر خبالف ما اكن فيه نفع للمقرتض وحده فال يفسد به العقد ىلع رتللمقرض ما لو اكن فيه نفع أيضا للمق
أكرثها لكها أو ﴿ أهل﴾ هذا ﴿الزمان﴾ قبيحة مستبشعة ﴿و﴾ تمعامالالكم فيه فلرياجع ﴿وكذا﴾ ُيرم ىلع امللكف ﴿مجلة من 

ن من حيل الربا وصورتهما وهما عقدا مةحواللنون الرشع﴾ لفقدها كثريا من الرشوط واألراكن وذلك حنو الكيل اخارجة عن ق
 حالة وينقده اثلمانية تلبىق ىف املتوصل إىل أخذ دين من طالب زيادة متااع بعرشة مثال مؤجلة ثم يرده عليه بثمانية أن يشرتى

ابلاطل إذ  ألخذ الزيادة وهو الربا املحرم ىفوابلائع إال اتلوصل  عروف بينهما وليس من غرض املشرتىذمته عرشة إىل اأِلجل امل
ا من أهل إال أن كثري  هر بيعا جائزا مع الكراهة عند أىب حنيفة والشافىعالظا م املقاصد كما مر وهذا وإن اكن ىفللوسائل حك

نقول  احلداد عن مثل هذه املعامالت فأجاب بأنا العبد اهلل انلكري ىلع متعاطيه وقد سئل سيدنا احلبيب  لم باهلل شددوا ىفالع
بىشء منها وال نراه وال ُيل إال ما اكن ىلع وجه رشىع جىّل اكلسلم والقرض وحنوهما هذا ما نراه وندين به اهلل فتدبر الكم هذا 

 ومن الكمه﴾﴿ اإلمام 
 لـــــــد املقـا راقـبه يــــــفانت  يلـــــــن اهلل باحلــس ديــــيل

﴾ سائر املعامالت املحتاج إيلها من﴿ ﴾ عليهُيرم﴿ما ﴾ وسالمة دينه ودنياه أن يتعلم ما ُيل و﴿  ربه﴾فعىل مريد رضا ﴿
﴾ ناصح﴿ عنه ونهاه ﴾ عن لك ما حذره ورع﴿ اهلل﴾ بأحاكم اعلم﴿ وغريها كما مّر لكن ينبىغ هل أن يكون تعلمه من شيخ
ال آخذ هل من  ﴾ خائف من ربه آخذ للعلم عن املشايخشفيق ىلع دينهاهلل ورسوهل وللمسلمني ىف لك ما ينفعه ىف دنياه وأخراه ﴿

إال فيما علمه علما  أن يفىت ﴾1/145﴿الكتب فىف خمترص الفتاوى البن قاىض أنه ليس ملن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل لسإفتاء 
من مذهبه كوجوب نية الوضوء أو نقله من مفت آخر أو من كتاب موثوق به أو أخذه عن شيخ أو صار فيه ملكة نفسانية  جازما

وليس لغري األهل اإلفتاء بما ليس مسطورا وإن وجد هل نظريا واملتبحر هو من أحاط بأصول إمامه ىف لك باب حبيث يمكنه أن 
عليه إمامه وهذه مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطعت من حنو أربعمائة سنة ا ـهباختصار قال سيدنا اإلمام  يقيس ما لم ينص

احلبيب حامد بن عمر باعلوى الرتيىم نفعنا اهلل به وبعلومه إنما قلت الرباكت وعمت ابلليات ىف هذه األوقات بسبب هذه 
بالكيل واللحمة فإنها من احلرام السحت القبيح والربا الرصيح الىت ال وسة املعامالت القبيحة الىت يتعاطاه من ال خالق هل املوس

شبهة ىف حرمتها ا ـهوأقسام الشبهات كثرية والورع الكف عن سائرها فإنه من املهّم املتأكد إال ما اكن ىلع سبيل وسوسة أو وهم ال 
 هلك املتنطعون ثالثا د قال مستند هل كأن يقول أموال انلاس لكها شبهات فإنه جمرد وسوسة وتنطع وق

ناصح وصف من أوصاف الكمال ملن اتصف بانلصيحة لاكفة املسلمني الىت ىه ادلين لكه كما ىف احلديث إذ  ﴿تنبيه﴾ قوهل 
والشفقة كما انلصح اخللوص واتلصفية عن املمازج ولكما ازداد اإليمان قّوة وكماال وتوفرت دواعه زادت انلصيحة حبسب الرمحة 

وكذا  عن اخللفاء األربعة من املبالغة ىف انلصيحة والرمحة وراعية األصلح لألمة والقيام حبقوقها مما هو مرشوع عنهم ينقل 
األمثل فاألمثل ممن اقتدى بهم واهتدى بهديهم روى عن بعض العارفني أنه قال أوّد أن اهلل يعظم جثىت ويمأل بها جهنم وال 

هلل تعاىل ورسوهل وعليها يرتتب رّس الشفاعة ىف اآلخرة وجيب ىلع لك مسلم ُتّرى احلالل  يدخلها مؤمن وذلك لغاية نصحه وحبه
وقد مّر بسط الالكم ىف  ﴾ ومسلمة كما قال فريضة ىلع لك مسلم﴿ ﴾ واتلجنب عن احلرامفإن طلب احلاللوتوىق احلرام ﴿

 واحلرام فمن أراد شفاء العليل فعليه به واهلل أعلم ذلك قبيل فصل الصالة وقد أطال فيه الالكم حجة اإلسالم ىف كتاب احلالل
﴿فصل﴾ ىف انلفقات ﴿جتب ىلع﴾ الفرع احلّر ولو مبعضا وأنىث ﴿املورس﴾ بفاضل عن مؤنه ومؤن زوجة وخادمها وأم ودل ىف يومه 

﴿أصوهل﴾ املعصومني  ويللته الىت تليه عشاء وغداء ال عن دين ويباع فيها ما يباع ىف ادلين من عقار وغريه ﴿نفقة﴾ أى مؤنة
األحرار ولو مبعضني بالنسبة للبعض احلّر ال ماكتبني وإن علوا واكنوا أناثا غري وارثات ومنها حنو دواء وأجرة طبيب وإنما جتب ىف 
حق ﴿املعرسين﴾ منهم عما يكفيهم ﴿وإن قدروا ىلع الكسب﴾ غري املكتسبني ىف األظهر فال يكلفونه تلأكد حرمتهم مع كرب 
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﴿نفقة﴾ أى مؤنة ﴿فروعه﴾ ﴾ كما جتب ىلع الفرع كذلك جتب ىلع األصل احلّر ولو مبعضا وأنىث املورس بما مر سنهم ﴿و
وعجزوا عن الكسب لصغر ﴿املعصومني األحرار ولو مبعضني وأناثا كذلك لكن ال جتب عليه إال ﴿إذا أعرسوا﴾ عما يكفيهم 

الكسب أو تعلمه والق به جاز للوىل أن سهم ومن ثم لو أطاق صغري عىم أو مرض لعجزهم عن كفاية أنف أو جنون أو ﴾أو زمانة
وحبث ال فال إنفاقه فإن قدروا ىلع كسب حالل والق بهم لكفوه وإ هرب لزم الوىل ن امتنع أوُيمله عليه وينفق عليه منه فإ

يجب أن يعطيه كسوة وسكىن تليق الكفاية ف شغله عنه اشتغال بالعلم وىه وجوبها لفرع كبري لم جتر اعدته بالكسب أو الرافىع
حبيث يتمكن معه من الرتدد اكلعادة ويدفع عنه  ﴾1/146﴿ به وقوتا وأدما يليق بسنه كمؤنة الرضاع حولني وبرغبته وزهادته

 وتسقط مؤنة القريب بفواتها وإن تعدى املنفق باملنع فال شباعه واجب كما ىف اآليات وغريهالم اجلوع ال املبالغة ىف الشبع وإأ
﴾ املمكنة ولو أمة واكفرة وجيب ىلع الزوج نفقة الزوجة﴿ إال بفرض قاض أو إذنه ىف اقرتاض لغيبة املنفق أو منعهتصري دينا 

ومّد ىلع معرس ومنه كسوب وإن قدر زمن كسبه ىلع مال واسع وماكتب وإن طعام للك يوم ىلع مورس حّر لكه  اومريضة وىه مدّ 
ا ىف اتلحفة وىلع متوّسط مّد ونصفه ويعترب اليسار وغريه بطلوع الفجر للك يوم وجيب عليه أيرس وكذا مبعض ىلع املعتمد كم

طحنه وعجنه وخزبه وأدم اغلب ابلدل وخيتلف بالفصول ويقدره القاىض باجتهاده ويفاوت بني مورس وغريه وجيب هلا كسوة 
﴾ بالعقد ويسّن مهرها﴾ جيب عليه أيضا ﴿و﴿ مةتكفيها وآلة تنظيف ال كحل وخضاب كلك ما يزين به وإخدامها حبّرة أو أ

 ﴾ أيضاعليه﴾ جيب ﴿و﴿ تسميته فيه وعدم نقصه عن عرشة دراهم خالصة وزيادته ىلع مخسمائة ولك ما يصح مبيعا صح صداقا
 مال يدفع ﴾ بضم أوهلا وكرسه لغة اسم للتمتع اكملتاع وهو ما يتمتع به من احلوائج ورشاعمتعة﴿ ﴾ أى الزوجة ولو ذمية وأمةهلا﴿

﴾ قبل وطء ولم جيب هلا شطر املهر بأن فّوضت ولم يفرض هلا ىشء صحيح إن طلقها﴿ لكن ال مطلقا بلملفارقة أو لسيدها 
خبالف متوىف عنها ومن وجب هلا الشطر بتسمية أو فرض ىف مفّوضة نعم لو زّوج أمته بعبده لم جيب شطر وال متعة وكذا لو طلقها 

عيا وانقضت عدتها ىلع األوجه كما ىف اتلحفة ومثل الطالق فرقة ال بسببها سواء اكنت من جهة الزوج بعده بائنا مطلقا أو رج
كإسالمه وردته ولعانه أم من أجنىب كوطء بعضه زوجته بشبهة وإرضاع أمه هلا كما صوره ىف اتلحفة ويستحب أن تكون املتعة 

اضيان عليه أقّل جمزئ متمّول كما ىف اتلحفة فإن تنازاع قّدره القىض ثالثني درهما وأن ال تبلغ نصف مهر املثل والواجب مما يرت
ال يكلفهم من العمل نفقتهم وأن ﴿ ﴾ كسوتهم ووابلهائم﴿ ﴾ يعىن األرقاءديىلع مالك العب﴾ جيب ﴿و﴿ باجتهاده معتربا حاهلما

 أى من اخلدمة ما يغلبه وقال  للمملوك نفقته وكسوته وأن ال يكلف قال  ﴾ال يرضبهم بغري حق﴾ أن ﴿و ما ال يطيقون
هم إخوانكم ملككم اهلل إياهم ولو شاء مللكهم إياكم فمن اكن أخوه ُتت يده فليطعمه مما يأكل ويللبسه مما يلبس وال 

للمملوك  ورشحه للزرقاىن قال رسول اهلل يكلفه من العمل ما يغلبه فإن لكفتموهم فأعينوهم وال تعذبوا خلق اهلل وىف املوطأ 
امه وكسوته باملعروف أى بال إرساف وال تقتري ىلع الالئق بأمثاهل وال يكلف من العمل إال ما يطيق أى ال يكلفه إال جنس طع

ما يقدر عليه وانلىف بمعىن انلىه وفيه احلث ىلع اإلحسان إىل املمايلك والرفق بهم وأحلق بهم من ىف معناهم من أجري وحنوه ا ـه
نعفو عن اخلادم فصمت ثم قال سبعني مّرة واكن مليمون بن مهران جارية فاستعجلها بالطعام كم  وقال رجل لرسول اهلل 

لضيف اكن عنده فجاءت مرسعة فعرثت وأراقته ىلع رأسه فقال أحرقتيىن فقالت ارجع لقوهل تعاىل والاكظمني الغيظ فقال كظمت 
قال واهلل ُيب املحسنني فقال أنت حّرة لوجه اهلل وىف غيظى فقالت والعافني عن انلاس فقال عفوت عنك فقالت زد فإن اهلل 

يذهب إىل العواىل أى القرى املجتمعة حول املدينة من جهة قباء لك يوم سبت فإذا وجد عبدا ىف عمل  املوطأ ورشحه اكن عمر 
ىت لكفتموها وهو خيطب ال تكلفوا األمة غري ذات الصنعة الكسب فإنكم م ﴾ ﴿1/147ال يطيقه وضع عنه وقال عثمان 

ذلك كسبت بفرجها أى زنت وال تكلفوا الصغري الكسب فإنه إذا لم جيد رسق وعّفوا أى بكرس أّوهل وشّد ثانيه أى تزنهوا عن 
ذلك إذا عفكم اهلل أى أغناكم عن ذلك بما فتحه عليكم ووسعه من الرزق وعليكم من املطاعم بما طلب منها أى حّل ا ـه

كىف باملرء إثما أن ُيبس عن من يملك قوته وإذا رضب أحدكم خادمه فذكر اهلل فأرفعوا  يقول وىف كشف الغمة واكن 
إذا رضب عبدا أعتقه ولو لم يكن هل غريه واكن يقول ملن رآه  أيديكم ومن لطم مملواك أو رضبه فكفارته عتقه واكن ابن عمر 
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م وال ترضبوا إماءكم ىلع كرس إنائكم فإن هلا أجال يرضب مملواك اعلم يا هذا أن إن اهلل أقدر عليك منك ىلع هذا الغال
كآجالكم وال تستخدموا األرقاء بالليل فإنما لكم انلهار وهلم الليل وإذا أىت أحدكم خادمه بطعامه فإن لم جيلس معه فليناوهل 

ف الصالة وما ملكت حىت حرضته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الرشي واكنت اعمة وصية رسول اهلل  لقمة أو لقمتني قال أنس 
أحدكم عبدى وأمىت وال يقول اململوك رىب وربىت ويلقل املالك فتاى وفتاىت ويلقل اململوك يقول ال يقولّن  أيمانكم واكن 

ا ـهبمعناه واحلاصل أن مجلة حق اململوك أن يرشكه ىف طعمته وكسوته وال يكلفه  سيدى وسيدىت فإنكم اململوكون والرب اهلل 
ادلوام عليه أو إال بمشقة شديدة وال ينظر إيله بعني الكرب واالزدراء ويعفو عن زتله ويتفكر عند غضبه عليه ىف ما ال يطيق 

معاصيه وجنايته ىلع حق اهلل وتقصريه ىف طاعة مواله مع أن قدرته تعاىل فوق قدرته ىلع ذلك اململوك وقد اكن عون بن عبد اهلل 
﴿تنبيه﴾  فإنه يعىص مواله وأغضبه يوما فقال هل إنما تريد أن أرضبك اذهب فأنت حرّ  يقول لعبده إذا عصاه ما أشبهك بموالك

لم تقبل هل صالة وىف رواية فقد كفر حىت يرجع إيله وإنه إذا مات ىف ُيرم ىلع اململوك اإلباق عن سيده فىف احلديث إذا أبق العبد 
فقال إن ىل مملوكني يكذبوِن  ئت منه اذلمة وأىت رجل إيله إباقه دخل انلار وإن اكن قتل ىف سبيل اهلل وىف رواية فقد بر
إذا اكن يوم القيامة ُيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك فإن اكن  وخيونوِن ويعصون وأشتمهم وأرضبهم فكيف أنا منهم فقال 

ك للفصل فجعل الرجل عقابك إياهم بقدر ذنوبهم اكن كفافا ال لك وال عليك وإن اكن عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتّص هلم من
أما تقرأ قوهل تعاىل ونضع املوازين القسط إىل وكىف بنا حاسبني فقال الرجل ال أجد ىل وهلم خريا من مفارقتهم  يبىك فقال هل 

أشهدكم أنهم أحرار وإذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة اهلل فله أجره مرتني قال الزرقاىن ىف رشح املوطأ أى لقيامه باحلقني 
اهلل أوجب من طاعة املخلوق ورده الوىل العراىق بأن طاعة كساره بالرق قال الكرماىن وليس األجران متساويني ألن طاعة وان

املخلوق هنا من طاعة اهلل تعاىل وأطال ىف ذلك فلرياجع وملا أعتق أبو رافع بكى وقال اكن ىل أجران فذهب أحدهما وورد أول 
اململوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده والعفيف املتعفف ذو العيال وأما ابلهائم من ادلواب  ثالثة يدخلون اجلنة الشهيد والعبد

ولك ذى روح فقد ورد ىف اإلحسان إيلها أحاديث كثرية فمن ذلك ما من امرئ مسلم ينىق لفرسه ثم يعلفه إال كتب اهلل هل بكل 
لكم تلبلغوا إىل بدل لم تكونوا بالغيه إال بشق  ﴾1/148﴿اهلل  حبة حسنة وإياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإنما سخرها

األنفس وىف رواية اركبوا هذه ادلواب وال تتخذوها كرا ّى ألحاديثكم ىف الطرق واألسواق فرب مركوبة خري من راكبها وأكرث 
ملة نبيا فأمر بقرية نمل فأحرقت فأوىح ذكرا هلل منه واتقوا اهلل ىف هذه ابلهائم املعجمعة فاركبوها صاحلة ولكوها صاحلة وقرصت ن

قرصتك نملة أحرقت أمة من األمم تسبح اهلل تعاىل فهال اكنت نملة واحدة وبينما رجل يمىش بطريق اشتد عليه اهلل إيله أن 
ىن العطش فوجد برئا فزنل فيها ورشب ثم خرج فوجد لكبا يلهث ويأكل الرثى من العطش فقال لقد بلغه من العطش مثل ما بلغ

فزنل ابلرئ ومأل خفه ماء وأمسكه بفيه حىت رىق فسقاه فشكر اهلل تعاىل فغفر هل فعىل اإلنسان أن يرفق بها وال يرضبها لغري حاجة 
 فإنه منىّه عنه وال ينام عليها فإنه يثقل وتتأذى به ادلابة فإن أهل الورع ال ينامون عليها إال غفوة وقال أبو ادلرداء يلعري هل عند

يها ابلعري ال ختاصمىن إىل ربك فإىن لم أكن أمحلك فوق طاقتك وىف اُتاف انلاسك وينبىغ الشفقة ىلع ادلابة بتخفيف املوت أ
حلرضة الرب من جهة العلّو فتصعد جبسمها وال يبىق ىلع ادلابة اجلسم عليها بذكر اهلل فإنه جمرب للخفة عليها إذ الروح تشتاق 

بناه ويكره رضب وجهها وال جيوز إال بقدر احلاجة وُيرم وسمها للعن فاعله ىف احلديث من ابلدن إال جمرد املماسة كما جرّ 
وينبىغ عدم سبها وشتمها فقد أمجع أهل الكشف ىلع أن ادلواب تعرف األمور وإنما ىه اعجزة عن انلطق وإنما سميت بهائم 

وجيب ىلع ﴿ن رّق حجابه وغلبت روحانيته ا ـهملخصا النبهام أمرها ىلع اغلب انلاس ال النبهام األمور عليها كما يعرف ذلك م
من ﴿نفسها﴾ وغريها ﴿إال فيما ال ُيل﴾ هلا فعله أو قوهل إذ ال طاعة مجيع ما يأمرها به ويطلبه منها  ﴾الزوجة طاعة الزوج ىف

راض دخلت اجلنة وقال أيما امرأة باتت وزوجها عنها  وذلك بأن تزنل نفسها مزنلة اململوك قال  ملخلوق ىف معصية اخلالق 
  إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها وسئل  عن حق الزوج ىلع املرأة

لو أمرت أحدا يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها  فقال لو اكن من قرنه إىل قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره وقال 
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ا مرسته ﴿وأن ال تصوم﴾ وهو حارض إال بإذنه بل ىف الزواجر صومها وهو حارض بغري رضاه من الكبائر لعظيم حقه عليها فعليه
وال ُيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن ىف بيته إال بإذنه زاد أمحد إال رمضان وىف رواية ال تصم املرأة  لقوهل 

ه وىف رواية ومن حق الزوج ىلع الزوجة أن ال تصوم تطواّع إال بإذنه وىف خرب وزوجها شاهد يوما من غري شهر رمضان إال بإذن
فأرادها ىلع ىشء فامتنعت عليه كتب اهلل عليها ثالثا من الكبائر قال وعّده كبرية وإن غريب أيما امرأة صامت بغري إذن زوجها 

من أمر آخر يشري إيله احلديث األول وهو إيذاؤه  لم أره لكنه رصيح هذا احلديث وىلع تسليم أنه غري حجة فيؤخذ كونه كبرية
بالتسبب إىل منع حقه املقدم ىلع الصوم وغريه وال نظر إىل أنه يمكنه رشاع أن يطأها واإلثم عليها إن اكن فرضا ألن الغالب ىلع 

الرضر الشديد اغبلا وال شك  اإلنسان أن يهاب إبطال العبادة كما رصحوا به وإذا هابها فيمتنع من وطئها وإن احتاج إيله فيترضر
 أن إرضار الغري الشديد بمنعه حلقه أو التسبب فيما يمنعه منه كبرية فاجته ما ذكرته واحلديث اعضد فقط ا ـهباختصار

انهدام حنو ن خشيت فجرة أو ستفتاء لم يكفها إياه أو خشية كألغري رضورة رشعية اك ﴾الخترج من بيته﴿أن  ﴾و﴿ ﴾1/149﴿
إذا خرجت املرأة من بيت زوجها بغري  وىف الزواجر خروجها بغري إذنه ورضاه لغري ذلك كبرية قال  ورضاه ﴾إذنهإال ب﴿مزنهلا 

إذنه لعنتها املالئكة حىت ترجع أو تتوب وورد أربع من النساء ىف اجلنة وأربع ىف انلار وذكر من الالىت ىف اجلنة امرأة عفيفة طائعة 
عنها زوجها حفظت نفسها وماهل وإن حرض أمسكت لسانها اليسري مع زوجها ذات حياء إن اغب هلل ولزوجها ولود صابرة قانعة ب

عنه وامرأة مات عنها زوجها وهلا أوالد صغار فحبست نفسها ىلع أوالدها وربتهم وأحسنت إيلهم ولم تزتّوج خشية أن يضيعوا 
ها لم تصن نفسها وإن حرض آذته بلسانها وامرأة ال تسرت نفسها ومن الالىت ىف انلار امرأة بذية اللسان ىلع زوجها إن اغب عنها زوج

اطلعت ىف انلار فرأيت أكرث أهلها النساء وذلك بسبب قلة طاعتهّن هلل ورسوهل  قال  من الرجال وخترج من بيتها متبهرجة
املرأة عورة فإذا  ا وذلا قال وألزواجهّن وكرثة تبهرجهّن واتلبهرج لبس أفخر اثلياب واتلجمل عند اخلروج تلفنت انلاس بنفسه

خرجت من بيتها استرشفها الشيطان وأقرب ما تكون املرأة من اهلل إذا اكنت ىف بيتها وورد املرأة عورة فاحبسوهّن ىف ابليوت فإن 
اعها وما املرأة إذا خرجت الطريق قال هلا أهلها أين تريدين قالت أعود مريضا أشيع جنازة فال يزال بها الشيطان حىت خترج ذر

اتلمست املرأة وجه اهلل بمثل أن تقعد ىف بيتها وتعبد ربها وتطيع بعلها وإذا اضطرت للخروج نلحو زيارة أو محام خرجت بإذن 
زوجها غري متبهرجة ىف ملحفة وسخة وثياب بذلة وتغض طرفها ىف مشيتها وال تنظر يمينا وال شماال وإال اكنت اعصية وماتت 

ها ىف انلوم وقد عرضت ىلع اهلل ىف ثياب رقاق فهبت ريح فكشفتها فأعرض اهلل عنها وقال خذوا بها ذات متبهرجة فرآها بعض أهل
ىف  الشمال إىل انلار فإنها اكنت من املتبهرجات ىف ادلنيا وورد أن امرأة سافر زوجها وقال هلا ال تزنىل من العلّو إىل السفل واكن أبوها

فقال هلا أطيىع زوجك ثم مات أبوها فاستأذنته فقال أطيىع زوجك فبعد أن دفن أبوها  ىف الزنول السفل مريضا فاستأذنته 
رضا زوجها وتتجنب سخطه ما أمكن ومن ذلك أرسل إيلها إن اهلل غفر ألبيك بطاعتك زوجك فعلم أنه جيب عليها أن تتحرى 

النقطاع ينبىغ أن تعرف أنها كمملوكة هل فال أن ال تمنعه من تمتع مباح خبالف غريه كوطء ىف حنو حيض قبل الغسل ولو بعد ا
تترصف ىف ماهل إال بإذنه بل قيل وىف ماهلا ألنها كمحجورة هل ويلزمها أن تقدم حقوقه ىلع حقوق أقاربها بل وحقوق نفسها ىف 

ه بقبح فيه وعن بعض الصور وأن تكون مستعدة تلمتعه بها بما تقدر عليه من أسباب انلظافة وال تفتخر عليه جبماهلا وال تعيب
األصمىع دخلت بادية فإذا امرأة حسناء هلا بعل قبيح فقلت هلا كيف ترضينه نلفسك فقالت لعله أحسن فيما بينه وبني خالقه 
فجعلىن ثوابه ولعىل أسأت فجعله عقوبىت قال بعض العلماء وجيب عليها دوام احلياء منه وغّض طرفها قّدامه والطاعة ألمره 

والقيام عبد قدومه وخروجه وعرض نفسها عليه عند انلوم وترك اخليانة عند غيبته ىف فراشه أو ماهل  والسكوت عند الكمه
 ﴾1/151﴿وطيب الراحئة هل وتعهد الفم باملسك والطيب ودوام الزينة حبرضته وتركها ىف غيبته وإكرام أهله وأقاربه ورؤية القليل 

أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة وأنه يستغفر للمطيعة   هلمنه كثريا وطلب رضاه جهدها فهو جنتها ونارها لقو
وزوجها الطري ىف اهلواء واحليتان ىف املاء واملالئكة ىف السماء والشمس والقمر ما دامت ىف رضا زوجها قال ىف اإلحياء والقول 

 مكرثة الصعود واالطالع والالكم للجريان وادلخول اجلامع ىف آدابها بال تطويل أن تكون قاعدة ىف قعر بيتها الزمة ملغزهلا غري
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عليهم إال ملوجب حافظة بعلها ىف حرضته وغيبته طابلة مرّسته ىف لك أمر ال خترج إال بإذنه وإذا خرجت بإذنه خمتفية ىف هيئة رثة 
مها صالح شأنها وتدبري بيتها وموضع خال غري شارع وسوق غري متعّرفة لصديق بعلها متنكرة ىلع من تظّن أنه يعرفها أو تعرفه ه

مقبلة ىلع صالتها وصيامها غري مستفهمة وال معاودة ىف الالكم ملن استأذن ىلع ابلاب وليس بعلها حارضا قانعة منه بما رزقه اهلل 
األوالد ن سّب عمقّدمة حقه ىلع حّق نفسها متنظفة مستورة للتمتع بها مشفقة ىلع أوالدها حافظة للرّس قصرية اللسان 

ومراجعته ا ـهبمعناه وإذا أمرت ببذل تمام الطاعة واالسرتضاء هل فهو مأمور أيضا باإلحسان إيلها بإيصال حقها نفقة ومؤنة وكسوة 
برضا وطيب نفس ولني قول وبالصرب ىلع سوء خلقها وقد جاء ىف احلديث األمر بالوصية بهّن وأنهّن عوان أخذن بأمانة اهلل مجع 

املرأة ىف دخوهلا ُتت حكم الرجل وقهره باألسري وورد خريكم خريكم ألهله وىف رواية ألطفكم بأهله  اعنية أى أسرية شبه 
ىلع بالئه  شديد اللطف بالنساء وورد أيما رجل صرب ىلع سوء خلق امرأته أعطاه اهلل من األجر مثل ما أعطى أيوب  واكن 

 جر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون وجاء رجل لعمر وأيما امرأة صربت ىلع سوء خلق زوجها أعطاها اهلل من األ
يشكو إيله امرأته فوقف ببابه فإذا امرأته تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت فرجع قائال إذا اكن هذا حال أمري املؤمنني فكيف 

يا أخ إىن أحتملها حلقوقها ىلّع إنها  بما أراد وما سمع وما قال فقال عمر حاىل فخرج هل فرآه مويلا فناداه ما حاجتك فأخربه 
طباخة لطعاىم خبازة خلزبى غسالة ثلياىب مرضعة ألوالدى وليس ذلك بواجب عليها ويسكن قلىب بها عن احلرام فقال الرجل 
قال وكذا زوجىت قال فاحتملها يا أخ فإنها مدة يسرية وجاء بلعض الصاحلني أخ صالح يزوره فطرق ابلاب فقالت هل زوجته من ف

فالن يريد فالنا فقالت هل ذهب ُيتطب ال رّده اهلل وبالغت ىف شتمه فإذا هو قد أقبل ومعه أسد عليه حزمة احلطب فسلم عليه 
ورحب به وأنزل احلطب عن األسد وقال هل اذهب ثم أدخله وىه تسبه وال جييبها فأطعمه ثم ودعه وانرصف ىلع اغية اتلعجب من 

دّق ابلاب فقالت امرأة من فقال فالن يريد زيارة زوجك فقالت مرحبا وبالغت ىف اثلناء عليه وأمرته صربه ثم جاء العام اثلاىن ق
بانتظاره فلما جاء واحلطب ىلع ظهره أدخله وأطعمه وىه تبالغ ىف اثلناء عليهما فلما أراد االنرصاف سأهل عن ذلك فقال هل كنت 

بصربى عليها ثم تزوجت هذه الصاحلة وأنا ىف راحة معها فانقطع عىن  صابرا ىلع شؤم تلك فسخر اهلل ىل األسد ُيمل احلطب
فاحتجت أن أمحله ىلع ظهرى ألجل راحىت مع هذه الصاحلة قال الشعراىن ىف تنبيه املغرّتين ومن أخالقهم صربهم ىلع أذى األسد 

نهم وىه قاعدة أكرثية يلخرج األنبياء زوجاتهم وشهودهم أن لك ما بدا منهّن من املخالفات بسبب معاملتهم فلما خالفوه خالف
لعصمتهم قال أيوب بن خلف من لم يصرب ىلع أذى زوجته كيف يدىع أن هل درجة عليها واكن حاتم األصم ىف بيته  ﴾1/151﴿

 كدابة مربوطة إن قدم هل ىشء أكل وإال سكت ا ـهبمعناه واهلل أعلم
 

 اجلزء األول تمّ 
 ويليه

 اجلزء اثلاىن
 اعت القلب وما جيب استعماهل فيهوأوهل فصل ىف طا
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  جدةجدة  --سنقافورة سنقافورة 
 

 

 
اعلم أوال أن القلب اكلراىع للجوارح فانبعاثها للطاعة أو ضدها من  ﴿فصل ىف طااعت القلب وما جيب استعماهل فيه﴾ ﴾2/2﴿

ها حركة أو سكون إال وقد وقعت فيه إرادته واإلقبال إيله بعد إرادته تعاىل فتقوم به وتنشط لفعله إن خريا تلقائه وال ُتصل من
 أال وإن ىف اجلسد إلخ وكما قال فخري وإن رشا فرش كما قال 

 نشطــت ىف العبـــادة األعضــاء  وإذا حلـــت اهلــــداية قلــــبا
حه وحفظه وحسن انلظر فيه فإنه أعظم األعضاء خطرا وأكرثها أرشا وأدقها أمرا وأشقها قال ىف منهاج العابدين فعليك بإصال

إصالحا وهو موضع نظر الرب فيا عجبا ممن يهتم بوجهه اذلى هو نظر اخللق فيغسله وينظفه وال يهتم بقلبه اذلى هو موضع نظر 
أبشاركم وإنما قد قال إن اهلل ال ينظر إىل صوركم  ع أنه الرب بل يرتكه ملطخا بأقذار لو اطلع عليها خملوق هجره وتربأ منه م

ينظر إىل قلوبكم وهو ملك مطلع وخزانة للك جوهر نفيس ومعىن رشيف اكلعقل ومعرفة اهلل تعاىل الىت بها سبب السعادة ىف 
عن ﴿ ﴾ به سيدنا حممد بما جاء﴾ اإليمان ﴿و﴿ ﴾ من الواجبات القلبية اإليمان باهللادلارين وغريه تبع وخدم هل فحينئذ ﴿

﴾ بذلك لكه وهو قبول واتلصديق﴿ ﴾ وبما جاء عن رسول اهلل﴿ ﴾ حممد بن عبد اهلل واإليمان برسول اهلل﴿ ﴾ تعاىلاهلل
ملا أخرب أن رجال ركب بقرة  القلب وإذاعنه ملا علم من ادلين بالرضورة ولك أحد تصديقه وطاعته ىلع قدر إيمانه أال ترى لقوهل 

ثم إيله وقالت لم أخلق هلذا إنما خلقت للحرث وقالوا يا رسول اهلل أبقرة تكلمت إىن مؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر فاتلفت 
اتلصديق يطلق ىلع أصل اإليمان بأن يكون الشخص مؤمنا معتقدا ما جيب اعتقاده ىف اهلل ورسوهل وىلع الصديقية الىت ىه أىلع 

وىلع هذا محل شيخ  ﴾2/3﴿إليمان بالربهان أو يتواىل عليه حىت يغلب حكمه ىلع قلبه درجات ايلقني بأن يعلم العبد حقيقة ا
ايلقني شعبة من اإليمان وهو دون اتلصديق قال بعضهم أول املقامات أى درجات اإليمان  اإلسالم ىف رشح الرسالة قول سهل 

ب ثم اتلصديق ثم اإلخالص ثم الشهادة أى اإلقرار باللسان املعرفة باهلل بانلظر والفكر ثم ايلقني ألنه مستغن عنهما بوضوح املطلو
واملعرفة ال ُتصل  شكرا ثم الطاعة فاإليمان اسم جامع هلذا لكه فأشار هذا القائل بذلك إىل أن أول الواجبات هو املعرفة باهلل 

األنوار حصل بها ابليان صار يتواىل إال بتقديم رشائطها وهو انلظر الصائب وما يتوقف عليه ثم إذا توالت األدلة ىلع القلب و
احلاصلة منها وحصول االستبصار اكملستغىن عن تأمل الربهان هو حال ايلقني ثم تصديق احلق فيما أخرب به عند إصغائه إلجابة 

خالص ثم إظهار ادلاىع هل فيما خيرب به عنه من أفعاهل سبحانه ىف املستقبل ألن اتلصديق ال يكون إال ىف األخبار ال اإلنشائ ثم اإل
اإلجابة جبميل الشهادة ثم أداء الطاعة واتلجنب ملا زجر عنه ا ـهمن الرسالة ورشحها لشيخ اإلسالم باختصار وقد مر الالكم ىلع 

عن نبيه إبراهيم  ﴾ وهو مقام فوق اإليمان وهو الطمأنينة الىت حاكها اهلل ايلقني﴾ منها ﴿و﴿ اإليمان واإلسالم وما يتعلق بهما
بينا وعليه أفضل الصالة والتسليم بقوهل أو لم تؤمن قال بىل اآلية وىف الرسالة ورشحها هو أى ايلقني راجع إىل تواىل العلم ىلع ن

اكلعلم الرضورى وسببه انلظر ىف خملوقاته تعاىل ادلالة ىلع وجوده وكمال صفاته وهو ممدوح باملعلوم حىت يغلب ىلع القلب 
ون بما أنزل إيلك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون وروى تعلموا ايلقني فإىن أتعلمه قال ومطلوب قال تعاىل واذلين يؤمن

عبد اهلل األنطاك إن أقل ايلقني إذا وصل إىل القلب مأله نورا أى فيصري به ىلع بصرية من األمور حىت يصري املعلوم به مشاهدا 
  ريب أى تردد فيمتلئ القلب بذلك انلور شكرا ومن اهلل خوفابارتفاع احلجب وامتناع العالئق الطبيعية ونىف عنه لك

جلس عند بركة ماء ىف بادية ستة عرشة يوما ال يأكل وال يرشب فقيل هل ىف ذلك فقال أنتظر ماذا يغلب ُيىك أن جعفرا احلداد 
ادر أن يرويه بال ماء أو يرسل هل ويلا ىلّع من العلم أو ايلقني فأكون معه يعىن فإن غلب األول رشبت أو اثلاىن صربت ألنه تعاىل ق

  قُْل إِْن ُكْنُتْم ُُتِبُّْوَن اهلَل فَاتَّبُِعْوِِنْ ُُيْبِْبُكُم اهللُ قُْل إِْن ُكْنُتْم ُُتِبُّْوَن اهلَل فَاتَّبُِعْوِِنْ ُُيْبِْبُكُم اهللُ 



 
 قـــالرفي 111

 

 إسعـــاد

 

فمنهم من قال هو قلة االهتمام بنحو الطعم لغد ومنهم أو ملاك يسقيه وأقاويلهم فيه كثرية ولك يتلكم ىلع حسب مقامه وحاهل فيه 
ه غري مكتسب من قال زيادة اإليمان وُتققه أو شعبة من اإليمان دون اتلصديق كما مر وقيل العلم املستودع ىف القلوب أى أن

يشبه الرضورى ألنه بتواىل العلم كما مر وُيتمل وهو الظاهر أن املراد ال يسىم موقنا إال إن ارتفعت درجته عن فيحتمل أن املراد 
واطلع ىلع أرسار امللك وامللكوت فيكون من أىلع درجات املوقنني العلوم الكسبية والرضورية العاديني بأن أهلم غرائب العلوم 

اكشفة وذلا قال اعمر بن قيس لو كشف عىن الغطاء أى أحوال اآلخرة ما ازددت يقينا يلقيىن بها فعرب عن حاهل اذلى هو وقيل امل
عليها من غلبة أحوال اآلخرة ىلع قلبه بايلقني قال اجلنيد قد مىش رجال بايلقني ىلع املاء وما بالعطش أفضل منهم يقينا أى فال 

يلقني فقد تسعون قوة ايلقني بال سبب وقد يكون خارق العادة تلقويته وقد يستوى اثنان فيه مالزمة بني خارق العادة وقوة ا
يا  ﴾2/4﴿وجيرى اهلل خارق العادة ألحدهما لفطفا به ولىق إبراهيم اخلواص غالما كأنه سبيكة فضة ىف مفازة فقال هل إىل أين 

القادر ىلع حفظ السماء واألرض ال يقدر أن يوصلىن بال ذلك قال  فقال بال زاد وراحلة فقال يا ضعيف ايلقنيغالم فقال إىل مكة 
محلوه لكن بال اعتماد عليه بل ذلك لقوة يقينه وإن اكنت السنة محل الزاد وال يدل ىلع ضعف ايلقني مطلقا ألن األنبياء واألئمة 

 فلما دخل مكة رآه ىف الطواف وهو يقول ىلع الرب 
 ـدايـا عــــني ســــىح أبــــــــ

 وال تــــــــىح أحـــــــــــــدا

 
 

 يـا نفــــس مــــوىت كمـــــــدا
 إال اخللــــــــيل الصمــــــــدا

فلما رآه قال يا شيخ أنت ىلع ذلك الضعف من ايلقني وقال بعضهم إذا استكمل العبد حقائق ايلقني صار ابلالء عنده نعمة أى ملا 
صيبة أى ملا يلزمه فيه من الشكر وخوف احلساب وقال الوراق ايلقني ثالثة أوجه يقني خري أى وعد عليه من اثلواب والرخاء م

يقني داللة وهو ما حصل بنظر واستدالل أو أو علم ايلقني حلصوهل من اخلرب وهو العلم احلاصل عن إخبار األنبياء بما اغب عنا 
ويقني مشاهدة وهو العلم اذلى خيلقه اهلل تعاىل ىف قلوب أنبيائه  عني ايلقني الطالع العبد من نفسه ىلع مدلوهل بوضوح ادليلل

وأويلائه أو حق ايلقني ألن احلق ينشئه ىف قلوب املتقني بال سبب وغلبته ىلع قلوبهم وقال ذو انلون ثالثة من أعالم ايلقني قلة 
شكرهم ألنهما ُيصالن بنحو جزاك اهلل خريا أو خمالطة انلاس ىف العرشة وترك املدح هلم ىف العطية وال ينافيه طلب ادلاعء هلم و

أكرمك اهلل واملدح ذكر املحاسن املقرتن اغبلا بدخول العجب ىلع املمدوح واتلزنه عن ذمهم عند منعهم العطية إذ املانع حقيقة 
الرازق ىف سائر األحوال هو اهلل وال يليق اذلم بغري الفاعل فذمه هنا خيىش منه ذم الفاعل حقيقة وباجلملة من تيقن أن اهلل هو 

 حصلت منه هذه اثلالثة
وىف الزبور يا داود اتلىق  ﴿فائدة﴾ علم ايلقني للعلماء وعينه للخواص وحقه لألنبياء وحقيقة حقه اختص بها سيدنا حممد 

 قلت أو كرثت ﴾ هلل تعاىل ىف مجيع األفعال واألقوال واألعمالاإلخالص﴾ منها ﴿و﴿ رأس العبادة وايلقني والورع جناحان هلا
ومناصحة والة األمر ولزوم مجاعة املسلمني والاكمل منه كما ىف الرسالة  ﴾وحده﴿ ﴾ العمل هلل﴿ ﴾ كما ورد ىف خربوهو﴿

ورشحها إفراد احلق تعاىل ىف الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته اتلقرب إيله تعاىل دون ىشء آخر من تصنع ملخلوق أو اكتساب 
حمبة مدح منهم أو معىن من سائر املعاىن سوى اتلقرب إيله تعاىل كأن يريد بعبادته ثواب اآلخرة أو إكرامه ىف حممدة عند انلاس أو 

ة فليس ادلنيا وسالمته من آفاتها أو استعانته ىلع أمور دينه كمن يراه وادله يلدعو هل باخلري أو شيخه يلعينه ىلع مقاصده ادليني
عن حد ذلك من اإلخالص الاكمل وال مطلقه إال فيما يريد به ثواب اآلخرة أو اإلكرام ىف ادلنيا والسالمة من آفاتها فال خيرج 

اإلخالص ومراتبه ثالث عليا وىه أن يعمل هلل وحده امتثاال ألمره وقياما حبق عبوديته ووسطى وىه أن يعمل ثلواب اآلخرة ودنيا 
رام ىف ادلنيا والسالمة من آفاتها وما عدا ذلك رياء وإن تفاوتت أفراده ويصح أن يقال اإلخالص تصفية الفعل وىه أن يعمل لسإك

 ﴾2/5﴿أخرب عن جربيل عنه تعاىل اإلخالص رس من رسى استودعته  عن مالحظة األشخاص وهو قريب مما قبله وورد أنه 
ار ىف معاملة اجلبار يلحصل بينه وبينه الرس أى املعاملة اخلفية وقد وال ُيصل ذلك إال ملن بعد عن األغيمن أحببت من عبادى 

من لم يكن بينه وبني اهلل رس فهو مرّص أى ىلع شغل قلبه بغري ربه فلم يتب عنه وسبب اإلخالص علم العبد باحتياجه قيل 
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جات ىف املآب وهو ممدوح مطلوب وكم من ونيل ادلرإيله ىف العمل انلافع هل ىف دينه ودنياه وثمرته السالمة من العقاب والعتاب 
يلعبدوا اهلل خملصني هل ادلين وقال ذو انلون اإلخالص ال يتم  آيات وأخبار وردت فيه قال تعاىل أال هلل ادلين اخلالص وما أمروا إال

وكه وصرب عليه إال بالصدق فيه والصرب عليه والصدق ال يتم إال باإلخالص واملداومة عليه فمن أخلص ىف مقام وصدق ىف سل
حىت أحكمه نقله تعاىل إىل ما هو فوقه وقال السنو ى مىت شهدوا ىف إخالصهم اإلخالص احتاج إخالصهم إلخالص فحق 
املخلص أن ال يرى إخالصه وال يسكن إيله فإن خالف لم يكمل إخالصه بل سماه بعضهم رياء وقال ذو انلون ثالث من 

العامة ونسيان رؤية األعمال ىف األعمال بأن ال تنظر نلفعها ورّضها تلنىس مدح اخللق  عالمات اإلخالص استواء املدح واذلم من
وذمهم عليها ونسيان اقتضاء ثواب العمل ىف اآلخرة بأن ال خيطر لك جزاء ىلع عملك دنيوى وأخروى وقيل رياء العارفني أفضل 

املبطل هل فيكون خملصا ثم يدخله العجب لكونه أضافه من إخالص املريدين أى ألن اغية املبتدىء أن خيلص عمله من الرياء 
وقد سلم عمله من الرياء والعجب وتسكن إيله نفسه وتعتمد عليه فيكون نقصا والعارف يرى نفسه حمال جلريان طاعته نلفسه 

اء لكونه برشوط كماهلا ويكون مشغوال بإفراد ربه بعمله الرشيف عن سكون نفسه لعمله فإذا شكنت نفسه لعمله عّده ري
خطر بباهل ىف عمله غريه تعاىل فإذا اكن هذا رياء العارف فإين هو من إخالص املريد اذلى ختلصت أعماهل من الرياء املحرّم خاصة 
بينه وبني ما عّده العارفون رياء درجات وقال الفضيل ترك العمل من أجل انلاس رياء أى من حيث يتوهم أنهم ينسبونه بعمله 

ه النسبة وُيب دوام نظرهم إيله باإلخالص فيكون مرائيا برتكه يلحبه دلوام نسبته لسإخالص ال للرياء والعمل للرياء فيكره هذ
من أجلهم رشك لكونه أرشك فيه غريه واإلخالص أن يعافيك اهلل منهما وعن مكحول ما أخلص عبد أى ىف مجيع أفعاهل فط 

انه فال ينطق إال بما حققه قلبه وأحكمه وهذا معىن احلكمة وهو وضع أربعني يوما إال ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه ىلع لس
موضعه فإذا وزن حواجئه بالعلم وأوقعها هلل وحده اكن خملصا ىف مجيع أعماهل فإذا داوم ىلع ذلك أربعني يوما اكن ىلع أتم الىشء 

س وإذا أخلص العبد ىف عمله انقطعت عند الوجوه وأحسنها وقيل أعّز ىشء ىف ادلنيا اإلخالص ألنه ىلع خالف ما تهواه انلف
كرثته الوساوس والرياء بلعد القلب باإلخالص عن ذلك وأقّل الصدق استواء الرس والعالنية والصادق من صدق ىف أقواهل والصديق 

 من صدق ىف مجيع أقواهل وأفعاهل وأحواهل قال اجلنيد وحقيقة الصدق أن تصدق ىف موطن ال ينجيك فيه إال الكذب
اتمة﴾ قال ىف الزواجر هذه آيات وأحاديث دالة ىلع مدح اإلخالص وثواب املخلصني وما أعّد هلم أردنا ذكرها تلكون باعثة ﴿خ

فمن ذلك قوهل تعاىل وما أمروا إال ال تعرف كماال إال بأضدادها  ﴾2/6﴿للخلق ىلع ُترى اإلخالص ومباعدة الرياء إذ األشياء 
فوا ما ىف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهلل أخرج الطرباىن نية املؤمن خري من عمله وعمل املنافق خري يلعبدوا اهلل اآلية وقوهل إن خت

ولك يعمل ىلع نيته فإذا عمل املؤمن عمال نار ىف قلبه نور والرتمذى أفضل العمل انلية الصادقة وابن أىب ادلنيا واحلاكم من نيته 
لصوا أعمالكم هلل فإن اهلل ال يقبل إال ما خلص هل وابن عدى وادليلىم أخلص دينك يكفك القليل من العمل وادلارقطىن أخ

اعمل لوجه واحد أى هلل وحده يكفك الوجوه لكها والنساىئ إن اهلل تعاىل ال يقبل من العمل إال ما اكن خالصا وابتىغ به وجهه وابن 
ن جرير واذلى نفس حممد بيده ما عمل أحد قط املبارك طوىب للمخلصني أوئلك مصابيح اهلدى تتجىل عنهم لك فتنة ظلماء واب

رسا إال ألبسه اهلل رداء عمله إن خريا فخري وإن رشا فرش وسئل بعض األئمة من املخلص فقال اذلى يكتم حسناته كما يكتم 
ما فاته  الصغائر والكبائر وىلع ﴾املعاىص﴿ ﴾ ما صدر منه منىلع﴿ ﴾ أى اتلحزن واتلحرسانلدم﴾ منها ﴿و﴿ سيئاته واهلل أعلم

إذا أحب اهلل عبدا جعل ىف قلبه ناحئة جتلب ىف ابلطالت وىف اخلرب إن اهلل ُيب لك قلب حزين وىف اتلوراة من اخلريات واألوقات 
اكن متواصل اإلحزان دائم الفكر أى فيما ُيصل  هل احلزن وإذا أبغض اهلل عبدا جعل ىف قلبه مزمارا جيلب هل الفرح وروى أنه 

ل برش احلاىف احلزن ملك أى مثل ملك إذا سكن ىف موضع لم يرض أن يسأهل أحد أى ألن احلزن إذا نزل ىف القلب به الصواب وقا
عمره وغمره حىت ال يسع فيه ذكر لغري ما هو حمزون عليه وقيل القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كما أن ادلار إذا لم يكن فيها 

حلزن من تتجدد عليه املصائب ىف لك وقت قيل واحلزن بكل وجه فضيلة وإن ساكن خترب وقال داود الطاىئ كيف يتسىل من ا
اكن دنيويا إذ هو ىلع فوات انلعيم والذلات املباحة مع الصرب حممود واكن احلسن ابلرصى ال يرى إال كأنه حديث عهد بمصيبة 
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ب ابلاليا الىت أصابته مع الصرب وقيل ىلع لك واحلزن أى ما أو جباه بسبوقيل أكرث ما جيده املؤمن ىف صحيفته من احلسنات اهلّم 
ىشء زاكة وزاكة العقل أى القلب طول احلزن أى فيكون طهرة هل من سائر خواطر ادلنيا المتالئه به من خواطر اآلخرة ثم هو قبض 

﴾ وضعيفا ﴿ يرد ىلع القلب لفوات حمبوب أو توقع مؤلم وقد يكون حممودا وقد يكون مذموما وتارة يكون قويا وتارة يكون
أعقل وتولك  أى االعتماد عليه تعاىل وقطع انلظر عن األسباب مع تهيئها وذلا قال ىف لك األمور  ﴾ اتلولك ىلع اهللمنها ﴿

وقيل هو وكول األمر لكه إىل مالكه واتلعويل ىلع واكتله عمال بقوهل فاختذه وكيال وقيل هو ترك الكسب وإخالء ايلد من املال ورّد 
أكل ال تؤلك كما ىف رشح الرسالة القشريية وىف رشح العينية إن معناه اعتماد القلب ىلع اهلل وحده وتربيه من حول بأن هذا ت

السنة واالتباع املحمدى فهو مقام نفسه وقوتها وتعلقه به تعاىل ىف لك حال مع القيام باخلدمة واألدب هل تعاىل والعمل بموجب 
وذلا قال ادلاراىن ىل من لك مقام  وأيقن باتلوحيد هلل والقدرة وسعة العلم والرمحة هل  رشيف ال يصح إال ممن زهذ ىف ادلنيا

نصيب إال اتلولك فإىن ما شممت منه راحئة هذا مع رسوخ قدمه ىف مقامات ادلين ثم قال وعلوم اتلولك وأحواهل حبار متالطمة كيف 
قد ورد فيه آيات وأخبار كثرية قال تعاىل وىلع اهلل فليتولك وأصله علم اتلوحيد اذلى قد طاح فيه كم من جهبذ فريد ا ـهو

فينتىف بانتفائه إذ أن اتلولك من لوازم اإليمان  ﴾2/7﴿املؤمنون وىلع اهلل فتولكوا إن كنتم مؤمنني قال شيخ اإلسالم ومقتىض هذا 
وقال سهل بن عبد اهلل عالمة املتولك ثالث ال  باحلقيقة وإن وّحده باللساناإليمان هو اتلوحيد ومن اعتمد ىلع غري اهلل لم يوّحده 

يسأل عند حاجته غريه تعاىل إال عند الرضورة ألن السؤال ذل وال يرّد شيئا أعطيه أعطيه بال سؤال خلرب ما أتاك من غري مسئلة 
مقام ىف اتلولك أن يكون  فخذه فإنما هو رزق رزقكه اهلل وال ُيبس ما حصل بيده خوفا من تغرّي املقسوم هل ملنافاته اتلولك وأول

بني يدى اهلل تعاىل اكمليت بني يدى الغاسل يقلبه كيف شاء إذ من وثق بكريم واعتمد عليه سكنت نفسه هل واكن معه كذلك 
والكسب سنته  وال حياة واسرتاح قلبه من هّم اتلقدير واالختيار واتلدبري إال بما أمره به ربه ونهاه عنه واتلولك حاهل ال حركة 

 بأن وصل إيله فال يرتكن سنته قال شيخ اإلسالم وليس املراد أن اتلولك يناىف الكسب وأنه ليس من سنته  من بىق ىلع حاهل ف
بل املراد حباهل أن يكون السائق لقلب العبد ىف ُتصيل مقصوده اعتماده عليه تعاىل وبسنته أن يكون السائق لقلب العبد العاجز 

ل مقصوده اعتماده ىلع الكسب املعتاد من حيث أن سنة اهلل ورسوهل جرت به كما هو العادة ىف ربط عن احلال املذكور ىف ُتصي
تولك ثم تسليم ثم تفويض فاملتولك يسكن لوعده بقوهل وما قيل للمتولك ثالث درجات  األسباب مع اعتقاد أن الفاعل هو اهلل 

حبكمه أى بكل ما جيريه عليه فاتلولك بداية وهو صفة العوام والتسليم  من دابة اآلية واملسلم يكتىف بعلمه حباهل واملفوّض يرىض
واسطة وهو صفة اخلواص واتلفويض نهاية وهو صفة خواص اخلواص واألول اعتماد واثلاىن راحة ورقاد واثلالث رضا جبريان 

ه قلق فغفل حني امتحن فشاك إيله يلجد األحاكم وشاك رجل إىل الشبىل كرثة العيال وضيق احلال وهو موقن بأن اهلل هو الرزاق لكن
منه راحة بادلاعء وغريه فقال هل اطرد منهم من ليس رزقه ىلع اهلل فنبهه ورده ألصل إيمانه وذكره بما يفرغ قلبه من هّم نفسه 

غريه فقد وقال إن املقدر ُيصل بفعل اهلل ووغريه وقال سهل من طعن ىف احلركة أى الكسب طعن ىف السنة ومن طعن ىف اتلولك 
ملا لقيه وسأهل الصحبة أخىش أن يفسد ىلع توىلك بسكوِن طعن ىف اإليمان واكن إبراهيم اخلواص يدقق ىف اتلولك حىت قال للخرض 

إيلك ومع ذلك ال يفارق إبرة وخيوطا وركوة ومقراضا فقيل هل ىف ذلك فقال أنه ال ينقص اتلولك ألن هل تعاىل علينا فرائض من 
ا ختّرق اثلوب فلم يكن معه ما خييطه به فتبدو عورته فتفسد صالته واعلم أنه تعاىل يعتىن بمن تولك عليه صالة وغريها وربم

وأعظم فوائده سالمة املتولك من نزاغت الشيطان فإنه ويقىض حواجئه وهو ال يشعر وفاء بقوهل ومن يتق اهلل جيعل هل خمرجا اآلية 
طعت اآلية إن عبادى أى خواىص املعتمدين ىلّع ليس لك عليهم سلطان وكىف بربك تعاىل قال لعدوّه بعد قوهل واستفزز من است

وكيال وأنه تعاىل إنما ضمن الكفاية للمحتاج وأن املتولك يكون وثوقه بما ىف يد اهلل أوثق مما ىف يده حىك أن رجال ىف سفر ومعه 
ه وإال فال تعطه غريه فمات ولم يأكله وبىق عنده فىف هذا قرص فقال إن أكلته مت فولك اهلل به ملاك وقال هل إن أكله فارزقه غري

تنبيه وداللة ىلع اتلحذير من احلرص ىلع احلاصل وأقبح احلرص حرص العبد ىلع ىشء حىت ال ينتفع به نلفسه فضال عن غريه 
مجيع احلراكت والسكنات ىف   ﴾املراقبة هلل﴾ منها ﴿ووأقواهلم ىف ذلك كثرية ذكر منها مجلة ىف الرسالة ورشحها وغريهما ﴿
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إيله تعاىل وترقب ما يبدو من أفعاهل  ﴾2/8﴿واللحظات واخلطرات وىه لغة دوام مالحظة املقصود واصطالحا دوام انلظر بالقلب 
وأحاكمه ويعرب عنه باستشعارك نظر اهلل إيلك ىف حراكتك وسكناتك وسببها معرفة اهلل بصفاته ومعرفة وعده ووعيده وأحاكمه 

حسن األدب والسالمة من شديد احلساب واتلحىل حبلية األويلاء ذوى األبلاب وىه ممدوحة ومطلوبة قال تعاىل واكن اهلل وثمرتها 
ىف حديث جربيل اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن  ىلع لك ىشء رقيبا إن اهلل اكن عليكم رقيبا أى فراقبوه وقال 

عليه فاستدامته  تكن إلخ إىل حالة املراقبة من العبد ألن ابتداءها علم العبد باطالع الرب  تراه فإنه يراك فأشار بقوهل فإن لم
وأن ىف احلديث مراقبتني مراقبة العبد للحق هلذا العلم مراقبة لربه وقيل أشار بقوهل أن تعبد اهلل كأنك تراه ال بقوهل فإن لم تكن 

العبد للحق أصل لك خري وبركة وال يكاد يصل إىل املراقبة إال بعد فراغ املحاسبة ىف القول األول وعكسه ىف القول اثلاىن ومراقبة 
نلفسه وىه اتلثبت قبل الفعل لزنه بمزان الرشع فإذا حاسب نفسه ىلع ما سلف وأصلح حاهل ىف الوقت والزم طريق احلق 

ومن قلبه  ىل ىف عموم أحواهل فيعلم أنه عليه رقيبوأحسن ما بينه وبني اهلل تعاىل مع مرااعة القلب وحفظ األنفاس راقب اهلل تعا
قريب يعلم حاهل ويرى فعله ويسمع قوهل ومن تغافل عن ذلك فهو بمعزل عن بداية الوصلة به تعاىل فكيف عن حقائق املراقبة هل 

قلة الغفلة وارتفاع احلال  فمن لم ُيكم بينه وبني اهلل اتلقوى واملراقبة لم يصل إىل الكشف واملشاهدة واملراد بالكشف واملشاهدة
ويكونان بإحاكم ذلك قيل من راقب اهلل تعاىل ىف خواطره الواردة ىلع قلبه عصمه اهلل ىف جوارحه ألن أول اعمل من اإلنسان قلبه 
لب واخلواطر تدعو عمل القلب واجلوارح فتارة تكون شيطانية وتارة نفسانية وتارة بواسطة ملك وتارة بال واسطة بأن ختلق ىف ق

العبد فمن ثبت عند خواطره وعلم حكم ما دعت إيله ووزنه بالرشع وقبل ما ينبىغ ونىف ما ال ينبىغ سلم ىف عقود قلبه وأفعال 
لعبد يرىع غنما تبيع منها فقال العبد ليست ىل فقال قل لصاحبها أكله اذلئب فقال العبد وأين اهلل  جوارحه وقال ابن عمر 
عتقه ووهبها هل قال اجلنيد من ُتقق أى ثبت ىف املراقبة خاف ىلع قوة حظه من ربه ألنها ىلع درجات وأ فاشرتاه والغنم من سيده

فقد يراقب العبد أحاكم ربه ليسلم من العقاب أو لزيادة اثلواب أو لريتفع عنه احلجاب أو يلكون من األحباب فإذا وصل هلذا 
ليسلم من الغفالت الىت يفوت بسببها حظه من مواله فمراقبته هل بهذا  احلال الرشيف راقب ربه وأدام نظره ملا يتفضل به عليه

اتلقدير خوفا من فوات حظه منه أفضل املراقبات واكن بعض املشايخ خبص بعض تالمذته بإقبال أكرث من غريه فسئل عن ذلك 
به حيا فقال لم أجد موضعا ال يراىن  فقال هلم يلأخذ لك منكم طريا ويلذحبه حيث ال يراه أحد فذبح لك منهم طريه إال ذاك فرجع

وإن ارتفعت مقامات العابدين وقوى اجتهادهم أحد فيه فقال الشيخ بهذا أخصه وفيه داللة ىلع أن مقام املراقبة أفضل املقامات 
تعاىل ىف تعظيم ما لشغلهم بصالح القلوب واألحوال واملراقب قد غلب ىلع قلبه نظره إيله وقال ذو انلون املراقبة إيثار ما أمر اهلل 

وسكناته قال اجلنيد من حسنت راعيته دامت واليته وقيل عظم وتصغري ما صغر وال يتم ذلك إال باستشعار نظر اهلل ىف حراكته 
املراقبة تورث املحاسبة فاذكر نظر اهلل إيلك واطالعه عليك وعالمة املراقب ما حىك أن أبا حممد اجلريرى جاور بمكة سنة فلم 

تلكم ولم يستند احلائط وأن أبا بكر الكتاىن جاور بها ثالثني سنة ُتت مزاب الكعبة يلال ونهارا شتاء وصيفا وقال ينم ولم ي
الطاعة بالفعل وىف املعصية بالرتك ومراقبته تعاىل أشد تعبا من ماكيدة فيام الليل  ﴾2/9﴿املحاسىب حقيقة املراقبة مراقبة اهلل ىف 

تعلمت من اهلّر خصلتني حسن السؤال  ىف سبيل اهلل بل ومن مجيع العبادات ابلدنية وقال ذو انلونوصيام انلهار وإنفاق املال 
وحسن املراقبة ومثل املراقب مثل من هل ضيعة وهل خصماء فيها ولك يريد إخراجه منها فإن عجز عن إقامة حجته اكن سببا 

و أبدا متيقظ من سقط الالكم ألن الك جيتهد ىف اخلصام فاملؤمن وهو ال جيد بّدا منها ملا فيها من كفاية مؤنة فه خلروجه منها
الرضا عن ﴾ منها ﴿وصاحب املثل والضيعة اإليمان واخلصماء مجيع اجلوارح ولكها تريد إخراجه من إيمانه اذلى يرجو به اثلواب ﴿

يه ولكها بمعىن وهو لغة املراقبة وهو مصدر رضيت يقال رضيت به وعنه وعل بما قّدره وقضاه من خري ورّش ونفع ورضّ   ﴾اهلل
والقبول لألمر بسهولة واصطالحا ترك االختيار وقيل الوقوف الصادق حبيث ال يلتمس العبد تقدما وال تأخرا وال يسزتيد مزيدا 

ىف تفاصيل وال يستبدل حاال وقيل غري ذلك وأقواهلم فيه خمتلفة بقدر أحواهلم ولك يتلكم ىلع قدر حاهل ونصيبه منه وسببه اتلفكر 
مننه تعاىل وخصه به من غري عمل منه وثمرته عدم االعرتاض ىلع ىشء من املقدور والسالمة من كراهيته فال يتمىن أنه لم يقع 
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من اخلريات إذ ادلاعء باملمكن ال يمنع الرضا باحلاصل وإن زال ضمنا فإنه غري وال زواهل بعد وقوعه وهذا ال يمنع ادلاعء بما لم يقع 
قال اهلل تعاىل قدرت املقادير ودبرت اتلدابري وأحكمت الصنع فمن رىض فله الرضا مىن حىت يلقاىن ومن سخط  ل مقصود قا

فله السخط مىن حىت يلقاىن وقال تعاىل من لم يصرب ىلع بالىئ ويشكر نلعماىئ ويرض بقضاىئ فليطلب ربا سواىئ وقال تعاىل 
ن خلقته للرش ويرسته ىلع يده وويل ثم ويل ملن قال لم وكيف وأىح دلاود تريد وطوىب ملن خلقته للخري ويرسته ىلع يده وويل مل

 وأريد وال يكون إال ما أريد فإن سلمت ملا أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم ملا أريد أتعبتك فيما تريد ثم ال يكون إال ما أريد
فيؤول ملا يتوصل قلب أو من املقامات وهو نهاية اتلولك واختلف هل الرضا من األحوال وليس من كسب العبد بل نازلة ُتل ىف ال

إيله بالكسب ويمكن اجلمع بأن بدايته مكتسبة وىه من املقامات ونهايته ليست مكتسبة وىه من األحوال اكنلوازل الرضورية 
ز أو جيب الرضا به فليس من رعشة ورعدة وغريهما واعلم أن الواجب ىلع العبد أن يرىض بما أمر بالرضا به إذ ليس لك مقىّض جيو

بني الرضا بالقضاء وبغض املعاىص والكفر تناف فالرضا به من حيث كون ذلك قضاء اهلل وبغضه من حيث أن لصاحبه كسبا 
فيه وأنه ال يكاد العبد يرىض عن اهلل حىت يرىض اهلل عنه إذ لو لم يرض عنه ما خلق هل الرضا بقضائه قال تعاىل رىض اهلل عنهم 

أى ألن من أحبها حبا شديدا تألم بفقدانها فيكره فقدم رضاه قال انلخشىب من اكن لدلنيا ىف قلبه مقدار ال ينال الرضا وضوا عنه 
ذاق طعم اإليمان من رىض اهلل ربا أى فال ينال  زواهلا والراىض ال بّد أن يرىض بكل ما جيريه اهلل تعاىل وافق غرضا أو ال قال 

ا وحمبة وغريها إال لم يبق ىف قلبه ربوبية لغريه تعاىل فلك من أحب شيئا من ادلنيا حبا شديدا حىت املقام العاىل من إيمان ورض
تعس عبد ادلينار وادلرهم والقطيفة واخلميصة قيل للجنيد ما تقول فيمن لم  تعلق به قلبه من جاز أن يسىم ربا هل وسيدا قال 
ملاكتب رّق ما بىق عليه درهم وإذا نظر العبد ىف أفعاهل تعاىل ونعمه ورىض بما يبق عليه من ادلنيا إال مّص نواة يلتذ بها فقال ا

اخلري لكه ىف الرضا فإن استعطت أن ترىض وإال  ذلته وكتب عمر إىل أىب مو ى  ﴾2/11﴿اختاره هل ذاق طعم اإليمان ووجد 
رمحىن فأنا لك حمب وهو معىن الرضا إذ املحب فاصرب وىف لك منهما خري وبات عتبة الغالم يقول إن تعذبىن فأنا لك حمب وإن ت

راض بكل ما يرد من حمبوبه ولو مؤملا حىك أن رجال غضب ىلع عبده فاستشفع العبد بإنسان إيله فعفا عنه فبىك العبد فقال هل 
باغ انلعم عليه وما أى وال يلزم من العفو الرضا وهو إسالشفيع لم تبىك وقد عفا عنك فقال السيد إنه يطلب الرضا وال سبيل إيله 

سنة فلم أؤاخذ إال تعّوده منه قبل من لطف وكرم قال بعضهم فتح ىلّع باب من البسط فزللت زلة فحجت كذا كذا سنة فلم 
 بسلب ما كنت فيه من اإلكرام واإلنعام

فرتك األسباب من خمالفة  ﴿تنبيه﴾ قال ىف األربعني األصل ما معناه ومجلة الرضا بالقضاء اتلوصل إىل املحبوب بمبارشة األسباب
املحبوب والرضا فليس منه أن ال يمد العطشان يده للماء ابلارد زاعما أنه راض بالعطش اذلى قضاه اهلل تعاىل فليس من الرضا 

خصلتان ليس  قال  ﴾ وخبلق اهلل﴿ ﴾ حسن الظن باهلل﴾ منها ﴿واخلروج عن حدود الرشع وراعية سنة اهلل تعاىل ﴿
حسن الظن باهلل وحسن الظن باملسلمني وقال سفيان اثلورى ىف قوهل تعاىل وأحسنوا إن اهلل ُيب  رياخلفوقهما ىشء من 

رأيت رجال من أمىت قاعدا ىلع الرصاط يرعد كما ترعد  إن اهلل ُيب املحسنني الظن به وقال املحسنني أى أحسنوا الظن باهلل 
ما قدمت  ىلع الرصاط ورؤى مالك بن دينار ىف املنام فقيل هله ومىض رعدت اعصف فجاءه حسن ظنه باهلل فكنتىف ريح السعفة 

 بربه قوهلالوارق به ىلع اهلل قال قدمت بذنوب كثرية حماها حسن الظن باهلل ومما يدل ىلع حسن ظن حممود 
 مـازلـت أغـرق ىف اإلسـاءة دائبا
 لـم تنتقصـىن إذا أسـأت وزدتــىن
 توىل اجلمـيل ىلع القبيح وقد ترى
 وكأنـىن باذلنـب أتلمـس الرضـــا

 
 
 

 

 وينـالىن العفـــــو والغفـــــران
 حـىت كأن إســـاءىت إحســـــان
 يرضـيك مـىن الزور وابلهـــــتان
 إذ لـم يضـرِن عنـدك العصيــان

 بك فقال غفر ىل قلت بماذا قال ويقال ملا توىف أبو نواس احلسن بن هانئ احلكىم رآه بعض الصاحلني ىف املنام فقال ما فعل اهلل
 بقوىل
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 رــــــــــذكـى تــــواسـا نــــي
 ىءــــشـر بـــدهـاءك الــــــس

 يـا كـبــري الـذنــب عفــو اللـــ
 أكــــرب األشيـــــاء ىف أصــــــ

 
 
 

 

 وتـعـــــــزى وتـصـــــــــــرب
 والـذى ســـرك أكـــــــــــــرث

 ـبــك أكــــــــربــه مــــن ذن
 ـــغر عـفــو اهلل يـصـــــــــغر

وقد قيل ىف قوهل تعاىل تعم املوىل ونعم انلصري نعم الواىف بظنون العباد فمن ظن به الغفران غفر هل ومن ظن به الرمحة رمحه ومن ظن 
 به إدخال اجلنة أدخله فهو عند ظن العبد به فليظن به ما شاء كما جاء احلديث بذلك

يبىك ويترضع ويقول إىل ما أكرث عصياىن وخطىئ وأكرث حلمك ىلّع فنودى ىف السحر يا هذا إن اذلى ﴾ أن بعضهم قال يللة ﴿حىك
صىب بعد ذلك فيكرسه حبجر فيتالىش ما فعل ومعصيتك اكلزجاج وعفوى  ﴾2/11﴿يعمل الرجاج من الصبح إىل املغرب جييئه 

 يم بن أدهم مغنيا يقولاكحلجر فيىجء ويكرس زجاجة ذنبك وسمع إبراه
 ر ســـوى اإلعـــراض عـــــــىن  لك ذنــــــب لـك مـغــــــــفو

فزعق زعقة حىت غىش عليه فسئل ملا أفاق فقال سمعت من السماء عبدى لك ذنب لك مغفور سوى اإلعراض عىن لك ذنب لك 
علوى ما نلت ما نلت إال حبسن الظن ىف الصاحلني مغفور سوى أن تبدل ىب ربا غريى وقال سيدى احلبيب أبو بكر السكران با

حسن الظن وإن أخطأ فإنه غري  صاحب هلل العيدرو ى باعلوى ما خرسومجيع املسلمني وقال سيدى احلبيب أبو بكر بن عبد ا
وعليكم  غري ملوم حسن الظن الكزن األكرب واالسم األعظم احذروا سوء الظن فإنه ديلل ىلع الشقاء وخيىش منه سوء اخلاتمة

مملكة بزيارة األويلاء واتلعرّف بهم فهم الوسائط إىل اهلل تعاىل وقال وادله سيدى احلبيب عبد اهلل امللقب بالعيدروس ترك الغيبة 
وترك انلميمة سلطة وحسن الظن والية وهو معىن قول اجلنيد نفع اهلل به اتلصديق بعلمنا والية أى ألن اتلصديق ال ُيصل إال 

من أحب أن خيتم هل خبري  الظن وىف رسالة العلم لشيخنا متعنا اهلل حبياته واملسلمني وعن اإلمام الشافىع من صاحب حسن 
من أحّب أن الوجود لكه يمده باخلري فليجعل نفسه ُتت اخللق لكهم فإن املدد مع اخللق  وقال ادليريىن  فليحسن الظن بانلاس

أن نبجل العلماء والصاحلني  وىف العهود أخذ علينا العهد العام من رسول اهلل اكملاء وهو إنما جيرى ىف املواضع املنخفضة 
واألكابر وإن لم يعملوا بعلمهم ونقوم بواجب حقهم ونكل أمرهم إىل اهلل تعاىل فمن أخّل بواجب حقوقهم من اإلكرام واتلبجيل 

بعضهم من قال عميمة اعلم باتلصغري وروى الطرباىن فقد خان اهلل ورسوهل فإن العلماء نوّاب اهلل ورسوهل وذلك كفر وقد كفر 
ثالثة ال يستخف بهم إال منافق ذو الشبيه املسلم وذو العلم واإلمام املقسط أى العادل ا ـهقال اخلطيب ابلغدادى لك من محل العلم 

الف ذلك فهذا اذلى ولم يتلكم فيه جبرح فهو عدل فكيف بمن ظهرت عداتله وحسن هديه ودالتله من غري ثبوت ما يقتىض خ
فمررنا بقوم فوقع ىف نفىس من بعضهم ىشء وجال  نعتقد واليته وقال السيد السمهودى كنت مع شيىخ رشف ادلين املناوى 

ذلك ىف نفىس فاكشفىن الشيخ عنه وقال مجيع هؤالء أعتقد واليتهم ألىن ما علمت من أحد منهم تقصريا ىف ىشء من حقوق اهلل 
 أحسن قول من قالأو حقوق عباده وما 

 أىنـىن فــــــذبـعـىه ال تــــــإل
 اىئـــــــلة إال رجـــا ىل حيــوم
 طاياــة ىل واخلــن زلــكم مــف

 يهاـــــدىم علـكرت ىف نـــإذا ف
 ريا وأىنــــاس ىب خــن انلـــظـي
 وناــــيا جنــدنـرة الـّن لزهــأج

 
 
 

 

 

 

 ىنــــــد اكن مــــاذلى قـقّر بـم
 ىنـن ظـوك إن عفوت وحسـفـوع
 نّ ـــل ومـــىّل ذو فضــت عــوأن

 ىنـت ســىل وقرعــعضضت أنام
 ىنـف عــم تعـاس إن لـــلرش انل
 ىنـــــها باتلمـمر فيــىن العــوأف

يان الشعائر مجع شعرية ومن يعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب قال ىف روح ابل قال تعاىل اهلل﴾  تعظيم شعائر﴾ منها ﴿و﴿
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واتلفويض التسليم ومن تعظيم شعائر اهلل تعاىل اتلولك  والشعور العلم قال اجلنيد األعالم ﴾2/12﴿وىه العالمة من اإلشعار وهو 
 فإنها من شعائر احلق ىف أرسار أويلائه فإذا عظمه وعظم حرمته زين اهلل ظاهره بفنون اآلداب ومنها القرآن والرسل واألنبياء
عليهم الصالة والسالم واألمر بالقيام به وانلىه بالكف عنه والعهد بوفائه ولو ذلىّم وىف روح ابليان ىف سورة األنبياء حىك أن 
عثمان الغازى جد السالطني العثمانية إنما وصل إىل ما وصل براعيته الكم اهلل تعاىل وذلك أنه اكن من أسخياء زمانه يبذل انلعم 

قل ذلك ىلع أهل بدله وأنكروا عليه فذهب يشتىك منهم إىل رجل بقرية أخرى فزنل بيت رجل قد علق فيه للمرتددين إيله فث
مصحف فسأل عنه فقالوا هو الكم اهلل فقال ليس من األدب أن نقعد عند الكم اهلل فقام وعقد يديه مستقبال إيله فلم يزل إىل 

هل أنا معطيك ثم قال هل إن اهلل عظمك وأعطاك وذريتك السلطنة بسبب الصبح فلما أصبح ذهب إىل طريقه فاستقبله الرجل فقال 
بلجك تعظيمك لالكمه ثم أمر بقطع شجرة وربط رأسها بمنديل وقال يلكن ذلك لواء ثم اجتمع عنده مجاعة وفتح بعناية اهلل 

صاص إلىّه اكنلبّوة ومنها أن السخاء وأذن هل السلطان عالء ادلين ىف الظاهر أيضا فىف هذه احلاكية فوائد منها أن السلطنة اخت
مفتاح باب املراد ومنها أن املراجعة عند احلرية إىل اهلل هلا تأثري عظيم ومنها أن راعية الكم اهلل تعاىل سبب للسلطة مطلقا صورية 

األعصار فإن الرتىق اذلى  أو معنوية إذ هو اذلكر املبارك ومنها أن ترك الراعية سبب لزوال قّوتها بل لزوال نفسها كما وقع ىف هذه
اكن ىف زمان السالطني املتقدمني آل إىل اتلزنل وقد عزل السلطان حممد الرابع ىف زماننا بسبب الرتك املذكور فهذا هو زوال 

من مال السلطنة نسأل اهلل تعاىل أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا وجالء أخراننا ومن تعظيم الشعائر القيام برّد املظالم وترك أخذ ىشء 
وأهل ابليت وحمبتهم والقيام حبقوقهم وإن وقعت منهم هفوة أو زلة بل ولك من يقول ال هل أمان بغري حق وتعظيم العلماء واألويلاء 

هلإ إال اهلل إذ الوىّل كما قال القشريى وغريه ال يكون معصوما بل حمفوظا فال يرّص ىلع اذلنوب وإن حصلت منه هفوة أو هفوات 
يد العارف يزِن فأطرق رأسه ثم رفع وقال واكن أمر اهلل قدرا مقدورا فمعىن قول من قال من اكن للرشع عليه وقد سئل اجلن

اعرتاض فهو مغرور خمادع اعرتاض باإلرصار ىلع اذلنوب فاحلاصل أنهم حمفوظون وإن حصلت منهم هفوة تداركهم اهلل باإلنابة 
الىت ال ُيصيها عّد وال ُيدها حد وهو فعل ينبئ عن   ﴾الشكر ىلع نعم اهلل﴾ منها ﴿وواتلوبة رسيعا فال يرصون ىلع اذلنوب ﴿

ويكون بالقلب واللسان واألراكن قال تعاىل تعظيم املنعم من حيث إنه منعم ىلع الشاكر أو غريه ويقال هو اثلناء ىلع املنعم بإنعامه 
 اآلية لنئ شكرتم نعمىت عليكم باتلوحيد والرزق لنئ شكرتم ألزيدنكم أى توفيقا ونعما وىف عيون املجالس للحدادى معىن

وصحة اجلسم ألزيدنكم نعيم العقىب أو لنئ شكرتم اتلصديق ألزيدنكم اتلوفيق أو لنئ شكرتم املعرفة ألزيدنكم املغفرة أو 
ل اعملوا آل داود لنئ شكرتم ابلداية ألزيدنكم انلهاية أو لنئ شكرتم نعمة الطاعة أنها منىّت ألزيدنكم من طاعىت وخدمىت وقا

شكرا وقال أن اشكر ىل ولوادليك وقال اكنوا من رزق ربكم واشكروا هل وحقيقة الشكر عند أهل اتلحقيق االعرتاف بنعمة املنعم 
اثلناء ىلع املحسن بذكر إحسانه فشكر العبد ثناؤه ىلع اهلل بذكر إحسانه إيله  ﴾2/13﴿ىلع وجه اخلضوع وُيتمل أن حقيقته 

لساىن وهو اعرتافه بانلعمة وبدىن وهو اتصافه بالوفاء عبد ثناؤه عليه بذكر طاعته والشكر من حيث هو ثالثة أقسام وشكر احلق لل
واخلدمة وقلىب وهو اعتاكفه ىلع بساط الشهود بإدامة حفظ احلرمة وحقيقته ال ُتصل عند اإلماكن إال باثلالثة قيل الشاكر من 

 املفقود وقال أبو القاسم والشكر أن ال يستعان بنعمة من نعم اهلل ىلع معصيته وملا برش يشكر ىلع املوجود والشكور من يشكر ىلع
باملغفرة سأل احلياة فقيل هل ىف ذلك فقال ألشكره فيها فإىن كنت أعمل قبله للمغفرة فبسط هل امللك جناحه ومحله إىل  إدريس 

ُيمله إىل مقام رشيف كما قال تعاىل ورفعناه ماكنا كر سخر هل امللك السماء الرابعة أو السادسة أو اجلنة فلما عزم ىلع هذا الش
عليا فهو مقيم به وقيل مّر بعض األنبياء عليهم الصالة والسالم حبجر صغري خيرج منه ماء كثري فتعجب فأنطقه اهلل سمعته تعاىل 

ىن قد أجرته فأعلمه ثم مّر عليه فوجده كذلك يقول وقودها انلاس واحلجارة فبكيت خوفا فداع اهلل أن جيريه منها فأوىح إيله أ
فتعجب فأنطقه اهلل كنت أبكى حزنا وخوفا واآلن أبكى شكرا ورسورا وحىك أن شيخا قال لعجوز كنت ىف ابتداء عمرى أهوى 

 ما مجعنا ابنة عىم وىه كذلك فاتفق أنها زوجت مىن قليلة الزفاف قال لك منا لصاحبه تعال نىح هذه الليلة شكرا هلل تعاىل ىلع
ولم يتفرغ أحدنا لصاحبه ودمنا ىلع ذلك حنو سبعني أو ثمانني سنة فهكذا يكون حال من عرف مقدار انلعم وأعظم فصلينا 
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 انلعم بعد نعمة اإلجياد نعمة اإلسالم كما قال سيدنا احلبيب عبد اهلل احلداد
 حنـــــــــن ىف روح وراحــــــة
 ربنـعـمــــة اإلســـــالم أكـــــ

 
 

 وحـبــــور واســــرتاحـــــــــة
 نـعـمــــة حـلـــت بـسـاحــــة

فيجب ىلع العبد الشكر ىلع مجيع انلعم الظاهرة وابلاطنة قال تعاىل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال تعاىل وإن تعّدوا نعمة 
فيما خلق ألجله ويعرتف بأنه عبد مقرص اعجز عن القيام حبق اهلل ال ُتصوها وذلك بأن يرصف ما مّن اهلل به عليه من لك قواه 

وأنه لو بلغ من معرفة قدر نعم اهلل عليه ورصف عمره ىف شكرها ما بلغ واجتهد ما اجتهد وشمر ىف الطااعت أّى تشمري ما الربوبية 
لرمحن بالفقيه ىف بعض رشوح قصائده وىف بشكر إذن اهلل هل ىف طاعته أو إقداره عليها وجعله هلا أهال قال سيدى احلبيب عبد ا

وقد جاء ىف احلديث احلمد هلل اذلى أذن ىل بذكره وإذا قدر العبد أنه يشكر اهلل تعاىل ىف مجيع ما أنعم به عليه ووفق للشكر 
 احتاج شكره ذلك لشكر آخر وهلم جرا وهلل دّر القائل وهو اإلمام ايلافىع

 كر الشكر ُيتاج للشكركذلك ش  وشاكـرها ُيتـاج شكـرا لشكرهـا

 وملحمود الوراق
 إذا اكن شكــرى نعمـة اهلل نعمـة
 فكـيف بلـوغ الشـكر إال بفضله
 إذا مـس بالسـراء عـم رسورهـــا

 
 
 

 عـىّل هل ىف مثـلها جيـب الشـــكر
 وإن طالـت األيـام واتصـل العمـر
 وإن مـس بالضـراء يعقبـها األجر

إذا عرفت انلعم مىن رضيت منك بذلك شكرا وىف األربعني  مؤمن اعرف وقد أوىح اهلل دلاود  وال يتصور الشكر إال من
بكى ىف تهجده  الطاعم الشاكر بمزنلة الصائم الصابر واكن  وقال  ﴾2/14﴿األصل قال تعاىل وقليل من عبادى الشكور 

كون عبدا شكورا واعلم أن الشكر من املقامات العايلة وقد غفر اهلل ما تقدم وما تأخر فقال أفال أوما يبكيك  فقالت اعئشة 
فهو أىلع من الصرب واخلوف والزهد ألنه مقصود ىف نفسه وذلا ال ينقطع ىف اجلنة قال تعاىل وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني 

باملنعم به مع هيئة اخلضوع واإلجالل  وأراكنه ثالثة األول العلم بانلعمة واملنعم وإنها من اهلل والواسطة مسخر هل اثلاىن الفرح
 للمنعم احلقيىق واثلالث العمل بأن يستعمل نعم اهلل تعاىل ىف حمابه وهذا ال يقوم به إال من عرف حكمة اهلل ىف مجيع خلقه

اإليمان نصفان فنصف ىف الصرب  ﴿خاتمة﴾ قال ىف عيون املجالس إن من فضيلة الشكر أنه عدل بنصف اإليمان لقوهل 
ف ىف الشكر ومنها أنه تعاىل رفع العذاب عن الشاكرين فقال ما يفعل اهلل بعذابكم إن شكرتن وآمنتم قال الطو ى كأنه ونص

يقول ما يفعل اهلل بعذابك إن شكرتم وختلقتم خبلىق وأنا شاكر عليم فالشاكر ختلق خبلىق والشاكر ال يعاقب الشاكر ألن من 
﴾ وهو الصرب﴾ منها ﴿وعذبه وأحرقه ومنها أن الشاكرين أول من يدخل اجلنة وغري ذلك ﴿من أخالىق فحرام ىلّع أن أ ختلق خبلق

حبس انلفس وقهرها ىلع كريه تتحمله أو ذليذ تفارقه وهو قسمان صرب ىلع ما هو كسب للعبد وصرب ىلع ما ليس هل كسب 
﴾ أما وأو كرهه ﴿تعاىل  ﴾م اهللالصرب عما حرّ ﴿ ﴾ اثلاىنوأو ندب إيله ﴿ ﴾ ىلع أداء ما أوجب اهلل﴿ واألول قسمان األول الصرب

﴾ حبكمه وعدهل به﴿ ﴾ ابتالك اهلل﴿ ﴾ يتصل بك بماما﴿ ﴾ مقاساةىلعاثلاىن أعىن ما ليس بمكتسب للعبد فهو الصرب ﴿
 كمرض وسقم وموت حنو ودل وفقد مال وتسلط أرشار بأن ترتك الشكوى ملخلوق وتكل األمر لعالم الغيوب كما قال

 م أطلع هواك ىلع صربىصربت ول
 خمافة أن يشكو ضمريى صبابــىت

 
 

 وأخفيت ما ىب منك عن موضع الصرب
 إىل دمعـىت رسا فتجـرى وال أدرى

بزنول اآلالم واألسقام وإظهار الغىن مع حلول قال ذو انلون الصرب اتلباعد عن املخالفات والسكون عند جترع غصص ابلليات 
ال ابن عطاء هو الفناء ىف ابللوى بال إظهار شكوى وقيل هو القيام مع ابلالء حبسن الصحبة اكإلقامة الفقر به ىف مجيع احلاالت وق

ملا سئل عن اإليمان قال الصرب وقد ذكر ىف الكتاب  مع العافية واعلم أن الصرب هو اإليمان لكه ومدار قطب اإلسالم بأرسه ألنه 
وعكسه مثل أن يصاب فيصرب ويرى أن هذه املصيبة نعمة من اهلل تعاىل باطنة  العزيز نيفا وسبعني مرة ويطلق معناه ىلع الشكر
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فيشكر عليها ويصرب فقد اجتمع هل ىف ذلك الصرب والشكر وىف األربعني األصل الصرب نصف اإليمان وأقّل ما أوتيتم ايلقني 
والصرب كزن من كنوز اجلنة وحقيقته ثبات  وعزيمة الصرب ومن أعطى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام انلهار

باعث ادلين ىف مقابلة باعث اهلوى وال يتصور إال ىف اإلنسان ألن هل جندين حزب اهلل وهو العقل ودواعيه وحز الشيطان وهو 
واجلاه فما وافقه اكلصحة  الشهوة ودواعيها واحلاجة إيله داعية ىف مجيع األحوال إذ ما يلقاه اإلنسان ىف ادلنيا إما أن يوافقه أو ال فإن

اكلطاعة احتاج هل أول العمل باإلخالص وحاتله بادلوام  ﴾2/15﴿أحوجه هل فله إن لم يضبط نفسه طىغ واتبع اهلوى وإن خالفه 
 ىلع األدب وبعده برتك إفشائه واملعاىص والصرب عليها برتك املاكفأة وتارة جيب وتارة يستحب قال بعض الصحابة ما كنا نعد إيمان

الصرب ىف القرآن ىلع ثالثة  الرجل إيمانا إذا لم يصرب ىلع األذى وكموت األعزة وهو عليه من أىلع املقامات قال ابن عباس 
صرب ىلع أداء الفرائض وهل ثلثمائة درجة وصرب ىلع حمارم اهلل وهل ستمائة درجة وصرب ىلع مصيبة اهلل عند الصدمة األوىل مقامات 

قال إذا وجهت عبدا من عبيدى مصيبة ىف بدنه أو ماهل أو ودله ثم استقبل ذلك بصرب  إن اهلل  قال وهل تسعمائة درجة وقد 
انتظار الفرج بالصرب عبادة فقد عرفت أنك ال  أن أنصب هل مزانا أو أنرش هل ديوانا وقال مجيل استحييت منه يوم القيامة 

اإليمان  والشطر اآلخر فيما يتعلق باألعمال وهو الشكر وقد قال  تستغىن عنه ىف مجيع أحوالك وبه يظهر أنه شطر اإليمان
نصفان نصف صرب ونصف شكر وهذا بانلظر إىل األعمال واتلعبري باإليمان عنها ا ـهباختصار ُيىك أن أبا احلسن رأى امرأة ىف 

لة اهلّم واحلزن فسمعته فقالت هل الطواف قد أضاء حسن وجهها فقال واهلل ما رأيت قط نضارة وحسنا مثل هذه وما ذاك إال لق
ما يرشكىن فيها أحد ذبح زوىج شاة ضحينا بها وىل ودلان صغريان يلعبان واهلل إىن لوثيقة باحلزان ملكومة الفؤاد باهلموم واألشجان 

حبه وهرب وىلع يدى طفل يرضع فقمت ألصنع هلم طعاما إذ قال إبىن الكبري للصغري أال أريك كيف صنع أىب بالشاة فأضجعه وذ
فأكله اذلئب فطلبه أبوه وأدركه العطش فمات فوضعت الطفل وخرجت أنظر ما فعل أبوهم فدّب الطفل لربمة ىلع انلار فألىق يده 
فيها وصبها ىلع نفسه وىه تغىل فانرث حلمه عن عظمه فبلغ ذلك ابنة ىل اكنت عند زوجها فرمت بنفسها فوافقت أجلها فأفردىن 

هلا وكيف صربك ىلع ذلك فقالت ما من أحد مز الصرب واجلزع إال وجد بينهما منهاجا متفاوتا فأما الصرب ادلهر من بينهم فقال 
 أعرضت وىه تقولحبسن العالنية فمحمود العاقبة وأما اجلزع فصاحبه غري معوّض ثم 

 صربت واكن الصرب خري معـــــّول
 صربت ىلع مـا لو ُتمــل بعضـــه

 اــتهملكت دموع العني حىت ردد

 
 

 

 زعــىّل فاجـدى عـــزع جيـل جـوه
 ّدعــجبال رشورى أصبحت تتص

 إىل ناظرى فالعني ىف القلب تدمع

 وما أحسن قوهل
 اكـــت مطابلـّن وإن طالـال تيأس

 تهأخلق بذى الصرب أن خيطى حباج

 
 

ــت بصـإذا استعن  اــرى فرجـرب أن تـ
 اــدمن القرع لألبواب أن يلجـوم

 وهلوق
 ةـــام جتربـدت وىف األيـــإىن وج
 هـــّد ىف ىشء يطابلـن جـّل مـوق

 
 

 رــودة األثـــــبة حممـــرب اعقـــللص
 فرـواستصحب الصرب إال فاز بالظ

ثواب  ىف الصرب من آيات وأحاديث وآثار كثرية عجيبة كقوهل تعاىل إنما يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب فبني  وكم ورد
طااعت لكها ىلع لسان نبيه فلما انتىه إىل الصرب قال إنما يوىف ألخ وقوهل وجعلناهم أئمة يهدون يأمرنا ملا صربوا فجعلهم أئمة ال

واملالئكة يدخلون عليهم من لك باب سالم عليكم بما صربتم أى طاعة اهلل فنعم عقىب ادلار اجلنه وقوهل  ﴾2/16﴿لصربهم 
يناهلا العبد بأعماهل ليس هلا عالقة من فوقها وال عماد من ُتتها قيل يا رسول اهلل كيف يدخلها  إن ىف اجلنة منازل ال وقوهل 

أهلها قال يدخلها أهلها شبه الطري قيل ملن تكون تلك املنازل قال ألصحاب ابلاليا والغموم واهلموم واألمراض وروى أن يوسف 
 كتب هل ىف جوابه ملا قرأ كتاب أبيه 
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ظـفــــــر كـــــــما ظـــــــفروا  ـــما صـــــــربوااصـــــــرب كـ  ـت

 ﴿وبلعضهم﴾
 الةــــىل حــ عـــر ال يبــىقادله
 هــــــروهـكـمـاك بـــقـلـفإن ت

 
 

 راــــــدبـبل أو يـــــــّد أن يقـــال ب
 رباــصـن يـر لـدهـرب إن الـاصـف

قال تعاىل وما من دابة ىف  من اهلل و﴾ منها ﴿اثلقة بالرزق﴾ كاد ُترص واهلل أعلم ﴿وأقواهلم فيه ال ت والالكم فيه كثري شهري
األرض إال ىلع اهلل رزقها فأىت بلفظة ىلع محال للملكف ىلع اثلقة به تعاىل ىف شأن الرزق واإلعراض عن إتعاب انلفس ىف طلبه كما 

 قال
 داــيا طالب الرزق ىف اآلفاق جمته

 تهـــ بغياك اهللـــتسىع لرزق كف
 كم من ضعيف ضعيف العقل تعرفه

 هـــل بزينـــب هل عقـومن حسي
 نهـــــا ىف خزائـرتزق اهلل ممـفاس

 
 

 
 

 

 أتعبت نغـــسك حىت شقك اتلعــب
 فاقعد فرزقك ال يأىت به الطلــب
 هل الوالئــد واألوراق واذلهـــــب
 بادى اخلصاصة لم يعرف هل سبب

 وال حســب فاهلل يرزق ال عقــل

ه قال ىف روح ابليان اتفقوا ىلع أن أربعة ال يقبل اتلغري أصال العمر والرزق واألجل والسادة أو الشقاوة فعىل العاقل إن ال يهتّم برزق
ىل ملا أمر باذلهاب إىل فرعون تعلق قلبه بأهله قائال من يقوم يأمرهم فأمره اهلل تعا ويتولك ىلع اهلل فإنه حسبه روى أن مو ى 

فرضبها فانشقت عن صخرة فرضبها فانشقت ىلع أخرى فرضبها فخرجت منها دودة ىف فمها ىشء جيرى أن يرضب صخرة بعصاه 
جمرى الغذاء فسمعها تقول سبحان من يراىن ويسمع الكىم ويعرف ماكىن ويذكرِن وال ينساىن وعن أنس خرجت مع رسول اهلل 

 فقال  فرأينا طريا يلحن بصوت إىل مفازة ىف حاجة  أتدرى ما يقول هذا الطري يأ أنس قلت اهلل ورسوهل أعلم بذلك قال إنه
يقول يا رب أذهبت برصى وخلقتىن أعىم فارزقىن فإىن جائع فجاء طري آخر وهو اجلراد فدخل ىف فمه فابتلعه ثم رفع صوته وجعل 

اذلى لم ينس من ذكره قيل واكن مكتوبا ىلع سيف  أتدرى ما يقول قلت اهلل ورسوهل أعلم قال إنه يقول احلمد هلل يلحن فقال 
الرزق مقسوم واحلريص حمروم وابلخيل مذموم واحلاسد مغموم وىف احلديث من جاع واحتاج وكتمه عن انلاس  احلسن 

األسباب وأفىض به إىل اهلل تعاىل اكن حقا عليه أن يفتح هل رزق سنة وحقيقة اتلولك ىف الرزق وغريه عند املشايخ االنقطاع عن 
باللكية ثقة باهلل تعاىل وهذا ألهل اخلصوص وأما أهل العموم فال بّد هلم من التسبب ا ـهوقال تعاىل وىف السماء رزقكم وما 

يقال إن بعض الصوفية  ﴾2/17﴿بأن ذلك حق محال لعباده ىلع اتلوثق بذلك فال ىف عيون املجالس  توعدون اآلية فأقسم 
اخلروج لطلب رزق هلم فبات مهموما فرأى ىف انلوم أن قيل هل اذهب ملحل كذا واحفر فيه فإنك جتد  ضاقت يده فنازعته امرأته ىف

فيه حنيني مملوءين أحدهما دراهم واآلخر دنانري فأصبح فحّدث بذلك فأخذ فأسا وذهب إىل ذلك املحّل فتذكر قوهل تعاىل وىف 
ه ورجع فقالت هل لم رجعت فقال تذكرت وىف السماء رزقكم ثم رأى السماء اآلية وقال رزىق ىف السماء وأطلبه ىف األرض وترك

فحدثت املرأة جارتها بذلك فأخربت زوجها فذهب وحفر فوجد حنيني أحدهما حيات واآلخر عقارب  ذلك ثالث يلال كذلك
فصعدت السطح ة الوجبة فأخذهما ونوى أن يرىم بهما ىف أثناء الليل إىل بيت جاره فلما اكن جوف الليل يرىم بهما فسمعت املرأ

فرأته مملوءا دراهم ودنانري بقدرته تعاىل فأخربت زوجها بذلك فقال هلا ألم يقل اهلل تعاىل وىف السماء رزقكم وضاق احلسن بن ىلّع 
يقول هل  ضيقة شديدة واكن عطاؤه من معاوية لك سنة مائة ألف درهم فحبسها عنه فداع بدواة يلكتب إيله ثم أمسك فرآه 

أنت فقال خبري يا أبت وحدثه بذلك فقال هل دعوت بدواة تلكتب إىل خملوق مثلك تذكره نفسك فقال كيف أصنع قال قل كيف 
واقطع رجاىئ عمن سواك حىت ال أرجو أحدا بعدك امهلل ما ضعفت عنه قّوىت وقرص عنه أمىل ولم تنته  امهلل اقذف ىف قلىب رجاءك

 لساىن مما أعطيته األولني واآلخرين من ايلقني فاخصصىن به يا رب العاملني قال فما إيله رغبىت ولم تبلغه مسئلىت ولم جير ىلع
أحلت بهّن أسبواع حىت بعث إىّل معاوية بألف ألف درهم ومخسمائة ألف درهم فقلت احلمد هلل اذلى ال ينىس من ذكره وال خييب 
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ثته حديىث فقال هكذا من رجا اخلالق وال يرجو املخلوق فقال كيف أنت قلت خبري فحد من رجاه ومن داعه وال يقطعه فرأيته 
أى تفل ىف قلىب واملراد ألىق الوىح فيه من غري أن أسمعه وأراه إن روح القدس أى جربيل نفث ىف روىع بضم أوهل أى  ا ـهوقال 

بطريق حالل بال حرص وال  لن تموت نفس حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهلل أى ثقوا بضمانه وأمجلوا ىف الطلب أى اطلبوا الرزق
تهافت ىلع احلرام وال ُيملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية اهلل فإن اهلل تعاىل ال ينال ما عنده إال بطاعته ودخل مجاعة 

نساكم ىلع اجلنيد فقالوا أين تطلب الرزق فقال إن علمتم ىف أّى موضع هو فاطلبوه منه قالوا فنسأل اهلل ذلك فقال إن علمتم أنه ي
فذكروه فقالوا ندخل ابليت فنتولك فقال اتلجربة شك ىف أنه تعاىل ضامن للرزق قال شيخ اإلسالم وهو الكم بالغ ىف تعليم اتلولك 
سواء وجدت األسباب أم ال ألن الرزق عند أهل احلق ما ينتفع به العبد ال ما يملكه بل وال لك ما يأكله فإنه قد يأكل شيئا ثم 

ثم قالوا هل ما احليلة قال ترك يكون رزق غريه فال قدرة هل ىلع معرفة رزقه فإنه ال يعرف ما اذلى ينتفع به يقذفه من جوفه و
احليلة واالعتماد بالقلوب ىلع اهلل واالشتغال بما أمرتم به قال احلّداد ىف عيون املجالس واعلم أن الرزق ىلع ثالثة أوجه رزق 

ن مسعود إن أحدكم جيمع ألخ ويكون من احلالل إذا صرب ولم يهتك سرته ومن احلرام مقسوم مفروغ منه وهو ما جاء ىف خرب اب
إذا لم يصرب ورزق مضمون وهو من احلالل ورزق موعود وهو متعلق برشط اتلقوى إذا اتىق اكن رزقه كذا كما قال تعاىل ومن يتق 

دل عليه خرب إن هلل مالئكة مولكني بأرزاق بىن آدم قد اهلل جيعل هل خمرجا ويرزقه من حيث ال ُيتسب فاملتىق جتمع هل اثلالثة ي
 علموا أرزاقهم ىلع قدر درجاتهم

﴿خاتمة﴾ ىف أمور ورد احلديث بأنها جابلة للرزق فمنها اإلكثار من ال حول وال قّوة إال باهلل العىّل العظيم ومن  ﴾2/18﴿
ظيم لك يوم مائة مرة لم يصبه فقر أبدا ومن قرأ الواقعة لك يللة لم االستغفار وورد أنه من قال ال حول وال قّوة إال باهلل العىّل الع

بعد العرص اهلل إىن أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعمال متقبال ومنها غسل ايلدين عند حضور الغداء  فاقة ومن داعئه تصبه 
شكرون بعد صالة اجلمعة وجعلها ىف بيته ورفعه وكتابة قوهل تعاىل ولقد مكناكم ىف األرض وجعلنا لكم فيها معايش قليال ما ت
﴾ األّمارة بالسوء اتهام انلفس﴾ منها ﴿وأو حانوته وغري ذلك مما هو مبسوط ىف الرسالة املسماة حبصول الرفق ىف أصول الرزق ﴿
أى انلفس وىه  ﴾وعدم الرضا عنها﴿ املتبعة للشهوات املائلة إىل اهلوى املجانبة للحق واهلدى فيما تأمر به وتنىه عنه وعداوتها

قبل األجساد بألىف اعم إذ ىه الروح فاكنت حينئذ ىف جوار احلق وقربه فتستفيض من حرضته بال  لطيفة ربانية خلقها اهلل 
واسطة فلما أمرها اهلل أن تتعلق باألجساد عرفت الغري فحجبت عن حرضته بلعدها عنه فذلا احتاجت ملذكر قال تعاىل وذكر فإن 

ؤمنني فىه قبل تعلقها باجلسد تسىم روحا وبعده نفسا فال يصح لعاقل الرضا عنها وال مواالتها كيف وقد قال اذلكرى تنفع امل
وما أبرئ نفىس اآلية قال ىف روح ابليان أى ال أنزهها عن السوء وال أشهد هلا بالرباءة للكية قاهل  تعاىل حاكيا عن سيدنا يوسف 

األمانة واملراد ال أنزّهها من حيث ىه ىه وال أسند إيلها ال تزكية هلا وعجبا حباهل ىف  تواضعا هلل تعاىل وهضما نلفسه الكريمة
فضيلة بمقتىض طبعها بل بتوفيق اهلل تعاىل فإن مجيع انلفوس أمارة بالقبائح واملعاىص الستذلاذها بها ومن هنا وجب القول بأن لك 

ب نفسه ومن اكن أبرص بها اكن أعظم اتهاما نلفسه وأقّل إعجابا إال ما من اكن أوفر عقال وأجّل قدرا عنده تعاىل اكن أبرص بعيو
رحم رىب من انلفوس الىت عصمها ومن مجلتها نفىس ونفوس األنبياء واملالئكة فانلفوس من حيث ىه اكبلهائم قال ىف اتلأويالت 

ها فيبدل األمارية باملأمورية ورشيرتها انلجمية خلقت انلفس ىلع جبلة األمارة بالسوء طبعا حني خليت إىل طبعها وبدل صفات
باخلريية فإذا تنفس صبح اهلداية ىف يللة البرشية وأضاء أفق سماء القلب صارت انلفس لوامة تلوم نفسها ىلع سوء فعلها وندمت 

ة تلنّورها بأنوار فتتوب إيله تعاىل فإن انلدم توبة وإذا طلعت شمس العناية من أفق اهلداية صارت انلفس امللهمىلع ما صدر منها 
األرض بنور ربها صارت شمس العناية فأهلمها نورها فجورها وتقواها وإذا بلغت شمس العناية وسط سماء اهلداية وأرشقت 

انلفس املطمئنة جبذبة ارجىع إىل ربك راضية مرضية فليجتهد العبد مع نفسه حىت يصل إىل االطمئنان فيتخلص من كيدها ا ـه
من مقت نفسه  أعدى األعداء نفسك الىت بني جنبيك وقال حممد بن واسع  اف مقام ربه اآلية وقال قال تعاىل وأما من خ

اء وقال ىف ذات اهلل أمنه اهلل من مقته وقال اجلنيد األمارة ىه ادلاعية إىل املهالك املعينة لألعداء املتبعة للهواء املتنعمة بأنواع األسو
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لم خيالفها ىف مجيع األحوال وجيربها ىلع مكروهها ىف سائر األيام اكن مغرورا ومن نظر إيلها جعفر من لم يتهم نفسه ىلع ادلوام و
باستحسان ىشء منها فقد أهلكها قال اجلنيد أرقت يللة فقمت إىل وردى فلم أجد ما كنت أجده من احلالوة فأردت أن أنام فلم 

ملتّف بعباءة مطروح ىلع الطريق فلما أحّس ىب رفع رجل فقعدت فلم أطق القعود ففتحت ابلاب وخرجت فإذا  ﴾2/19﴿أقدر 
قد سألت حمرك القلوب أن ُيرّك إىّل قلبك فقلت ما حاجتك رأسه وقال تأخرت إىل الساعة قلت يا سيدى من غري موعد فقال بىل 

فقد أجبتك بهذا اجلواب  قال مىت يصري داء انلفس دواءها قلت إذا خالفت هواها صار داؤها دواءها قأقبل ىلع نفسه وقال اسمىع
سبع مرات فأبيت إىل أن سمعته من اجلنيد وانرصف ولم أعرفه قال شيخ اإلسالم وهلا أى انلفس أربعة أنواع األمارة بالسوء قال 

قال  تعاىل إن انلفس ألمارة بالسوء وىه نفس الاكفر واللوامة قال تعاىل وال أقسم بانلفس اللوامة وىه نفس عصاة املؤمنني وامللهمة
تعاىل ونفس وما سوّاها فأهلمها فجورها وتقواها وىه نفس اعمة املؤمنني اذلين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا واملطمئنة قال تعاىل 
يا أيتها انلفس املطمئنة اآلية وىه نفس األنبياء واألويلاء والصديقني وقيل غري ذلك واللوامة إذا أطاعت املطمئنة المت ذاتها ىف 

ن أطاعت األمارة المت ذاتها ىف اآلخرة ا ـهبمعناه وىف رشح الربدة للخربوىط إن الصوفية قالوا إن انلفس ست األول األمارة ادلنيا وإ
لذلات والشهوات احلسية وجتذب القلب جلهة السفلية فىه مأوى الرشور ومنبع وىه الىت تميل إىل الطبيعة ابلدنية وتأمر 

وحنوه وىه نفس الكفار والشياطني والفاسقني واثلانية اللوامة وىه الىت تنورت بنور القلب  األخالق اذلميمة ألنها مبدأ الكرب
فتطيع العاقلة تارة وتعىص أخرى ثم تندم فتلوم نفسها وىه منبع انلدامة ألنها مبدأ اهلوس والعرثة واحلرص وىه نفس العامة 

صفاتها اذلميمة وختلقت باألخالق احلميدة وىه نفس املتعلمني واثلاثلة املطمئنة وىه الىت تنّورت بنور القلب حىت ختلت عن 
العاملني والرابعة امللهمة وىه الىت أهلمها العلم واتلواضع والقناعة والسخاوة فذلا اكنت منبع الصرب واتلحمل والشكر وىه نفس 

نه ويرتك فيها الكرامات ويعرف فيها اهلل األويلاء الكرام واخلامسة املرضية وىه الىت رضيت بتلك عن اهلل كما قال تعاىل وضوا ع
﴾ منها وتعاىل وىه نفس العارفني والسادسة الصاحلة وىه الىت مقام األرسار بني اهلل وبينها وىه نفس األنبياء واملرسلني ﴿

ديعة ثبيطه ودعوته إىل الرش والضالل والغفلة والنسيان واملكر واخل﴾ اللعني وعداوته واجتناب تسويله وتبغض الشيطان﴿
الشبع وأكل احلرام وترك اذلكر واتلاكسل عن الطااعت ومما ينفره ومن وسائله املوصلة هل إىل القلب  واالنهماك ىف املعاىص وابلطالة

ويقهره اذلكر واألذان وهو اسم لك خبيث متمرد من اجلن من شاط احرتق أو شطن بعد بلعده عن اخلري فاملراد به هنا اجلنس 
زاد ىف اخلبث واتلمرد تسىم عفريتا وىه أعدى األعداء قال تعاىل إن الشيطان لكم عدّو فاختذوه عدوّا  إبليس وأعوانه وذا

فليتخذه اإلنسان عدوا ىف مجيع أحواهل وُيذره جهده فقد قيل إنه يفتح لسإنسان تسعا وتسعني بابا من اخلري يلوقعه ىف باب من 
ها أرّض منه فتنتها أعظم إذ ىه عدو ىف صورة صديق واإلنسان ال يتنبه ملاكيد انلفس ىلع الشيطان ألن الرش وإنما قدم املصنف 

الصديق وأيضا ىه عدّو من داخل خبالفه فإنه من خارج وقد قيل اخلروج عن انلفس هو انلعمة الكربى أو العظىم ألنها أعظم 
س بسيوف املخالفة أى ألنها إذا اعتادت حجاب بني الشخص وربه وقد سئل املشايخ الصوفية عن اإلسالم فقالوا هو ذبح انلف

سيوفا وذحبها قهرها ونقلها عن هواها الذلات ال تنرصف إىل الطااعت إال باملجاهدات واتلوبيخات الشديدة وذلا سميت هذه األمور 
دة وانظر فعل سهل بن عبد اهلل ما عبد اهلل بىشء مثل خمالفة انلفس واهلوى فىه رأس العبادة وأول مراتب السعا ﴾2/21﴿وقال 

الشيطان مع أبيك وقد أقسم أنه هل ملن انلاصحني فكيف بك وقد أقسم أنه يلغوينك فينبىغ ويتأكد ىلع لك اعقل مستربئ دلينه 
 أن ُيذرهما قال صاحب الربدة 

 وانلفس اكلطفل إن تهمله شب ىلع
 هـــاذر أن تويلـفارصف هواها وح

 ةــال سائمــوراعها وىه ىف األعم
 ةــــنت ذلة للمرء قاتلــكم حس

 واخش ادلسائس من جوع ومن شبع

 
 

 
 

 

 طمــــه ينفــحب الرضاع وإن تفطم
 مـم أو يصـوى ما توىل يصــإن اهل

 مـوإن ىه استحلت املرىع فال تس
 ث لم يدر أن السم ىف ادلسممن حي

 مـــــة رّش من اتلخــفرب خممص
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 واستفرغ ادلمع من عني قد امتألت
 اموخالف انلفس والشيطان واعصمه
 اـوال تطع منهما خصما وال حكم

 
 

 

 دمـــية انلـــمن املحارم والزم مح
 مـــح فاتهــوإن هما حمضاك انلص

 مـفأنت تعرف كيد اخلصم واحلك

 قال العالمة الشيخ إبراهيم ابليجورى واحلاصل أن للنفس حظا ىف املعصية ظاهرا جليا وىف الطاعة باطنا خفيا
من قسا قلبه وكرر قوهل كم حسنت وابليت بعده يللة اجلمعة عند السحر فإنه ال يصبح اإل وقد رأى رقة ىف قلبه وكرسا ﴾ ﴿فائدة

ىف نفسه ونهوض أعضائه ىف العبادة وندم ىلع ما فرط وتاب اهلل عليه ا ـهبمعناه وىف روح ابليان عن حبر العلوم للسمرقندى أنه 
إىل األرض قال يا رب أنزتلىن األرض وجعلتىن رجيما فاجعل ىل بيتا قال احلمام قال فاجعل ىل  ورد ىف احلديث إن إبليس ملا نزل

جملسا قال األسواق قال فاجعل ىل طعاما قال ما لم يذكر اسم اهلل عليه قال اجعل ىل رشابا قال لك مسكر قال اجعل ىل مؤذنا قال 
أن إبليس إذا مرت عليه ادلهور وهرم  ايد قال النساء وعن ابن عباس املزامري قال اجعل ىل رسال قال الكهنة قال اجعل ىل مص

جيدده اهلل تعاىل ىف بدنه ىف لك مائة وعرشين سنة  اعد ابن ثالثني سنة وذلك قوهل تعاىل فإنك من انلتظرين ويقال إن اخلرض 
دوى فأجابه احلق يا آدم إنك سرتد إىل اجلنة فيعود شابا وروى عن كعب األحبار أنه قال ملا حرض آدم املوت قال يا رب يشمت ىب ع

ويؤخر اللعني إىل انلظرة يلذوق ألم املوت بعد األولني واآلخرين ثم قال مللك املوت صف كيف تذيقه املوت فلما وصفه قال حسىب 
وم أثواب السخط وهو أنه تعاىل يقول هل عقب انلفخة قد خلقت فيك قّوة أهل السموات السبع واألرضني السبع وأىن ألبستك ايل

وىت ىلع رجيىم فأذقه املوت وأمحل عليه مرارة األولني واآلخرين من اثلقلني أضعافا مضاعفة والغضب لكها فأنزل بغىض وسط
ويلكن معك من الزبانية سبعون ألفا قد ملئوا غيظا وغضبا مع لك منهم سلسلة من سالسل جهنم وغل من أغالهلا وأنزع روحه 

ب فيزنل بصورة لو رآه أهل السموات واألرضني بها ملاتوا بغتة من هوهلا ويقول هل قف يا خبيث ألذيقك املننت بسبعني ألف الك
فال يزال  ﴾2/21﴿املوت فيهرب إىل املرشق فإذا ملك املوت بني عينيه فيهرب إىل املغرب فإذا هو كذلك فيغوص ابلحار فال تقبله 

 حىت إذا اكن ىف املوضع اذلى أهبط فيه آدم غ ىف الرتاب من املرشق إىل املغرب ويتمر يهرب ثم يقوم وسط ادلنيا عند قرب آدم 
وقد نصبت الزبانية هل الالكيلب وصارت األرض اكجلمرة احتوشه الزبانية وطعنوا بالالكيلب وبىق ىف الزنع إىل حيث شاء اهلل وقيل 

﴾ بغض ادلنيا﴾ منها ﴿ونا نعمتك واهلل أعلم ا ـهبمعناه ﴿اطلعا ىلع عدّوكما فينظرانه ويقوالن ربنا أتممت علي آلدم وحواء 
ومن هوانها عند اهلل تعاىل أن وبخ أوىل الرغبات فيها وذم أهل احلرص عليها فقال ادلنية الىت لم تزن عند اهلل تعاىل جناح بعوضة 

ىف بعضها الراحة العاجلة واآلجلة والعّز تعاىل من اكن يريد العاجلة عجلنا هل اآلية وقال تعاىل من اكن يريد حرث اآلخرة اآلية ف
إذا أحب اهلل عبدا زوى عنه ادلنيا وقال الرسى  الزهادة ىف ادلنيا تريح القلب وابلدن وقال  واإلكرام ىف ادلنيا واألخرى قال 

وقال احلسن ابلرصى  إن اهلل تعاىل سلب ادلنيا عن أويلائه ومحاها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده ألنه لم يرضها هلم
أصول الرش ثالثة وفروعه ستة فاألصول احلسد واحلرص وحب ادلنيا والفروع حب الرياسة والفخر واثلناء والشبع وانلوم والراحة 
وأصل الستة حب ادلنيا ومن أحب ادلنيا ذهب خوف اآلخرة من قلبه وال يفتح عبد ىلع نفسه بابا من ادلنيا إال سّد عليه عرشة 

اآلخرة وقال حممد بن واسع من زهد ىف ادلنيا فهو ملك ىف ادلنيا واآلخرة وقال مالك بن دينار القلب إذا غلبه حب ادلنيا  من أبواب
لم تنجع فيه املوعظة وىف بعض الكتب إن اهلل تعاىل قال أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب ادلنيا أن أخرج حالوة ذكرى من قلبه 

ا من عبد أعطى ادلينار فابتىغ إيله ثانيا إال سلبه اهلل حب اخللوة معه وبّدهل بعد القرب بعدا وبعد وقال عبد الواحد بن زيد م
األنس وحشة واكن اثلورى يقول لو أن عبدا عبد اهلل تعاىل جبميع املأمورات إال أنه ُيب ادلنيا إال نودى عليه يوم القيامة ىلع 

يسقط من اخلجل وإىن ألعرف حمبة الرجل  أحب ما أبغض اهلل فياكد حلم وجههرؤوس أهل اجلمع أال إن هذا فالن بن فالن قد 
من غلبته شدة الشهوة لدلنيا لزمته العبودية ألهلها ومن رىض القنوع زال عنه اخلضوع  لدلنيا بتملقه ألهلها وقال الشافىع 

ليه دنياه ولو أن ادلنيا حبذافريها عرضت ىلّع إذا أحب اهلل عبدا أكرث همه وغمه فإذا أبغض عبدا وسع ع ألهلها وقال الفضيل 
القلوب لعلم اآلخرة إال إذا جتردت ال أحاسب عليها لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم اجليفة إذا قرب منها وقال اجلنيد ال تصفو 
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 عن ادلنيا وما رأيت أحدا عظمها فقرت عينه فيها أبدا واكن برش يتمثل بهذين ابليتني
 ـيا مـهــــــــانمـكـــرم الـدنــ

 والــذى هـانـــــت عـلـــــــيه

 
 

ـامـــــــــة  مـسـتـــــذّل ىف القـــي
 فـلـــه ثـــم الـكــرامــــــــــة

وقال احلسن ابلرصى مسكني ابن آدم رىض بدار حالهلا حساب وحرامها عذاب يستقّل ماهل وال يستقّل عمله ومن الكم سيدى 
يل قلت مرة أين انلاس أين انلاس فهتف ىب هاتف راحوا ىف الاكس راحوا ىف الاكس والاكس حب ادلنيا وهلل احلبيب حممد مجل الل

 سيدنا احلبيب عبد اهلل احلداد ىف قوهل ﴾2/22﴿دّر 
 تــوازهد بقلبك ىف ادلار الىت فتن

 تنافسوها وأعطـــــوها قوابلـــهم
 وىه الىت صغرت قدرا وما وزنـت

 ك واسـع بــهوخذ بالغك من دنيا
 واعلم بأن اذلى يبــتاع اعجـــله

 
 

 
 

 

 طـوائفا فرأوهــــا اغيـــة العجــــب
 مع القلوب فيا هلل مــن عجـــب
 عند اإلهل جناحا فاحلريـص غـىب
 سىع املجّد إىل موالك واحتســـب
 بآجـل من نعــيم دائـم خيـــــب

حب ادلنيا رأس لك خطيئة وقد أمجع أهل  نلظم وانلرث كثري جدا ويكىف فيه قوهل والالكم ىف ذمها من اآليات واألحاديث وا
امللل ىلع ذم حبها حىت روى أن بعض أهل الكتاب جروا راهبا من الكنيسة فقيل هلم ىف ذلك فقالوا إنا وجدنا ىف طرف ثوبه درهما 

لو أن البن آدم واديني من ذهب البتىغ إيلهما  ألجساد قال مربوطا فالرش لكه ىف حبها وامزتاجه بطينة اآلدىم اكمزتاج األرواح با
ثاثلا وال يمأل بطن ابن آدم إال الرتاب ويتوب اهلل ىلع من تاب نسأل اهلل اتلوبة علينا وىلع مجيع املسلمني واألمانة ىلع اإلسالم 

عن لك ما ىلع وجه األرض من املشتبهات  ساملني من فتنتها مبغضني هلا بمنه وكرمه قال ىف انلصائح ثم اعلم أن ادلنيا عبارة
والذلات وأصناف األمتعة الىت تشتهيها انلفوس وتميل إيلها وُترص عليها وقد مجع اهلل أصوهلا ىف قوهل زين للناس حب الشهوات 

حىت لم يبال  اآلية فمن أحب ذلك واشتّد حرصه عليه وليس هل غرض فيه إال جمرد اتلمتع واتلذلذ صار من مجلة حممبيها فإن أفرط
من أين يأخذ من حّل أو حرام واشتغل بسببه عما فرضه اهلل عليه وقع فيما حرم اهلل عليه من معصيته وُتقق ىف حقه الوعيد 

﴾ و﴿الوارد ىف املحبني هلا بال شك وصار أمره ىف نهاية اخلطر إال أن يتداركه اهلل باتلوبة قبل مماته وخروجه من هذه ادلار ا ـهبمعناه 
لم يبل إال أعداءه األشقياء املطرودين  يه قذر ورجس ودنس ألنه  ﴿بغض أهل املعاىص﴾ من حيث املعصية الىت منها

وأما غريهم فقد عصم منها األنبياء والرسل وحفظ األويلاء واألصفياء  واملبعدين اذلين حقت عليهم اللكمة وختلفت عنهم العناية
لطااعت إذ اتلائب من اذلنب كمن ال ذنب هل ومنهم من أرّص ىلع ىشء من الكبائر ثم أوئلك منهم من وفق للتوبة فلحق بأهل ا

الشعراىن ىف تنبيه املغرّتين ومن وينبىغ للشخص أن ال يزدرى أهل املعاىص بل يرمحهم ويشفق عليهم من العذاب وقد قال اإلمام 
ّد أن جدله يقرض باملقاريض وال يعىص أحد ربه رمحة العصاة وعدم إزدرائهم وفداؤهم بأنفسهم حىت أن أحدهم يو أخالقهم 

ويرون كرثة الشفقة عليهم من أفضل ادلاعء هلم وقد اكن مطرّف بن عبد اهلل يقول من لم جيد ىف نفسه رمحة للعصاة فليدع هلم 
قيل هل ادع عليهم قال  باتلوبة واملغفرة فإن من أخالق املالئكة االستغفار ملن ىف األرض ا ـهبمعناه وقد مّر أن سيدى معروفا ملا

إذا رأيتم أخاكم قد أصاب  امهلل كما فرحتهم ىف ادلنيا ففرحهم ىف اآلخرة وقد ورد ىف رمحة العصاة أحاديث وآثار كثرية كقوهل 
قال السمرقندى فعليك أن تقتدى عليه  ﴾2/23﴿حّدا فال تلعنوه وال تعينوا الشيطان عليه ولكن قولوا امهلل ارمحه امهلل تب 

بالرتاحم فقال رمحاء بينهم واكنوا رمحاء ىلع املسلمني مجيعا وىلع أهل اذلمة  فإن اهلل تعاىل قد مدح أصحاب انلىب قبلك  بمن
وقد رأى عمر شيخا من أهل الكتاب سأل ىلع أبواب انلاس فقال ما أنصفناك أخذنا منك اجلزية ما دمت غنيا ثم ضيعناك ايلوم 

بدالء أمىت ال يدخلون اجلنة إال برمحة القلوب وسالمة أنه قال  بيت املال وقد روى عنه  فأمر أن بأن جيرى عليه قوته من
الصدور وأربع من حق املسلمني عليك إاعنة حمسنهم واالستغفار ملذنبهم وادلاعء ملؤدبهم واملحبة نلائبهم وروى أنه تعاىل قال 

من ال يرحم انلاس ال  تعاىل قال ال يرحم من اليرحم وعنه ملو ى برمحتك ىلع خلىق اصطفيتك وأكرمتك بانلبّوة وروى أنه 
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انلاس ب يرمحه اهلل وقال شقيق الزاهد إذا ذكرت رجل السوء فلم تهتم هل ترمحا فأنت أسوأ منه وعن عيىس ال تنطروا إىل عيو
حمبة ﴾ و﴿ ﴾ حمبة اهلل﴾ منها ﴿و﴿وانظروا إيلها كأنكم عبيد وارمحوا صاحب ابلالء وامحدوا صاحب العافية كأنكم أرباب 

وكذا سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم وُيصل ذلك باتباع أوامر الرشع واجتناب  سيدنا حممد  ﴾رسوهل﴾ حمبة ﴿الكمه و﴿
ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان أن يكون  قل إن كنتم ُتبون اهلل فاتبعوِن ُيببكم اهلل وقال  قال تعاىل نواهيه

وأحبوِن حبب اهلل قال األستاذ ىف انلصائح أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمه  احلديث وقال هل أحب إيله ممن سواهما اهلل ورسو
واغية ومعىن احلب هلل تعاىل ميل وتعلق وتأهل جيده العبد ىف قلبه ذللك اجلناب األقدس الرفيع مصحوبا بنهاية اتلقديس واتلزنيه 

تعاىل اهلل عن ذلك علوّا ىت ال خيالطه ىشء من خواطر التشبيه وال يمازجه ىشء من أوهام اتلكييف اتلعظيم واهليبة هل تعاىل ال
كبريا قال وإنما نبهنا ىلع ذلك ألن بعض العامة يسبق إىل أذهانهم إذا سمعوا بأحوال أهل اهلل وساوس وأوهام عظيمة اخلطر شديدة 

ىلع ما سواه وىلع اجلّد والتشمري ىف طاعته وسلوك سبيل قربه ورضاه  اره الرضر ثم من صدق ىف حمبته تعاىل داعه ذلك إىل إيث
﴾ الصحابة واآلل واألنصار﴾ منها حمبة ﴿ولقوهل تعاىل قل إن كنتم اآلية ﴿ ومن أعظم ما يدل ىلع حمبته تعاىل اتباع رسوهل 

غذوكم به من نعمه وأحبوِن حبب اهلل وأحبوا أحبوا اهلل ملا ي من املسلمني واملسلمات قال  ﴾الصاحلني﴾ سائر ﴿و﴿ والعلماء
فقال يا برش أتدرى لم  من أحب قوما فهو منهم قال برش بن احلرث رأيته  املرء مع من أحب وقال  أهل بيىت حبىب وقال 

بيىت  رفعك اهلل تعاىل من بني أقرانك قلت ال قال باتباعك لسنىت وخدمتك الصاحلني ونصحك إلخوانك وحمبتك ألصحاىب وأهل
اهلل اهلل ىف أصحاىب ال تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحبهم فبحىب أحبهم ومن أبغضهم  هذا اذلى بلغك منازل األبرار وقال 

فببغىض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاىن ومن آذاىن فقد آذى اهلل ومن آذى اهلل يوشك أن يأخذه قال ىف الزواجر أى احذروا اهلل 
كيحذركم اهلل نفسه وكما تقول ملن أرشف ىلع نار انلار انلار أى احذرها فتأمل عظم فضائلهم  احذروا اهلل أى عقابه وعذابه

فحبهم عنوان هل وبغضهم بغضا هل وناهيك بذلك جاللة هلم ورشفا  ﴾2/24﴿حيث جعل حمبتهم حمبة  ومناقبهم الىت نوّه بها 
واألموال بقتهم وبذهلم األنفس مان وبغضهم من انلفاق لساحمبته وبغضهم عنوان بغضه وذلا اكن حب األنصار كما يأىت من اإلي

وىف فجزاهم اهلل خري اجلزاء وأفضله وأكمله وبعده  معه  من تدبر سريهموإنما يعرف فضل الصحابة  ونرصته ىف حمبته 
ورهم عند اضطرارهم أنا شفيع هلم يوم القيامة املكرم ذلريىت والقاىض هلم حواجئهم والساىع هلم ىف أمأربعة  املرشع عنه 

إن اهلل فطم ابتىن فاطمة وودلها ومن أحبهم من انلار وهلل دّر اإلمام حممد بن إدريس الشافىع حيث  واملحب هلم بقلبه وقال 
 قال

 يا أهل بيت رســـول اهلل حــكم
 كفاكم من عظيم القدر أنــكم

 
 

 زهلـــــرآن أنــفـرض مـن اهلل ىف الق
 الة هلــص من لم يصّل عليكم ال

ق املروزى وغريه فنقل وعن أىب إسح  ونقل عن الشافىع أيضا  وكون الصالة عليهم ىف الصالة واجبة هو قول عند اإلمام أمحد 
من عالمة اإليمان حب األنصار ومن عالمة انلفاق بغض األنصار وال ُيبهم إال مؤمن  اإلمجاع ىلع عدم وجوبها مردود وقال 

ق من أحبهم أحبه اهلل ومن أبغضهم أبغضه اهلل وال يبغض األنصار رجل يؤمن باهلل وايلوم اآلخر قال بعض وال يبغضهم إال مناف
لك احلنابلة واملراد بهم من نرص اهلل ورسوهل ودينه وهم باقون إىل يوم القيامة ومعاداتهم من أكرب الكبائر ا ـهقال ىف الزواجر ودعواه ذ

والصاحلون كما مّر  فأل إنما ىه للعهد اذلهىن وال معهود هلذا الوصف غري األوس واخلزرجإن اكنت دليلل خارىج فواضحة وإال 
سىم بذلك ألن أحواهل صلحت عند اهلل واستحق رضاه وثناءه فشمل املالئكة وذلا مجع صالح وهو القائم حبقوق اهلل وعباده 

 حلني أصاب لك عبد صالح ىف السماء واألرض وما أحسن قوهلأخرب املصطىف بأن املصىل إذا قال السالم علينا وىلع عباد اهلل الصا
 همــــت منــأحب الصاحلني ولس

 اىصــــته املعــره من بضاعــوأك

 
 

 ةـــــــم شفاعـــــــال بهــىل أنــلع
 ةــــــواء ىف ابلضاعــنا سـوإن ك

بة ال تمطر إال ىف أرض الكفر ولك من رشب من مائها منها سحاىف جملس نزلت الرمحة وخلق اهلل وقال بعضهم إذا ذكر الصاحلون 
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أسلم وىف رواية من أصابه ماؤها واكن معروف يقول عند ذكر الصاحلني تزنل الرمحة فقيل هل فعند ذكر اهلل ماذا يزنل فأغىم عليه 
لرمحة نزول سببها إذ ىه دخول اجلنة ثم أفاق فقال الطمأنينة قال تعاىل أال بذكر اهلل تطمنئ القلوب قال اإلمام الغزاىل معىن نزول ا

وسببها انبعاث القلوب لالقتداء بهم واالستناكف مما هو مالبسه من القصور واتلقصري ومبدأ الرمحة فعل اخلري ومبدؤه الرغبة 
ومبدؤها املعاىص ومبدؤها سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب قال سيدى ىلع وفا من أراد أن يكون ىف حفظ من الفسقة 

 دم الصاحلنيفليخ
﴿خاتمة﴾ قال ىف الزواجر ما معناه واألحاديث ىف ذلك كثرية قد استوفيتها وما يتعلق بها ىف كتاب حافل لم يصنف ىف  ﴾2/25﴿

بتداع والضالل والزندقة فاطلبه إن شئت لرتى ما فيه من وذلا سميته الصواعق احلرقة إلخوان ذوى االهذا ابلاب مثله فيما أظن 
السيما الشيخان ومن افتضاح الشيعة والرافضة ىف كذبهم وتفّوهلم وافرتائهم عليهم بما ثناء أهل ابليت عليهم حماسن الصحابة و

هم بريئون منه رضوان اهلل عليهم أمجعني ثم قال وفضائلهم ومناقبهم أكرث من أن تذكر وأمجع أهل السنة واجلماعة ىلع أن 
ان فعىّل وُيىك عن الرجل الصالح عمر بن الرعىب أنه اكن جماورا باملدينة وأفضل العرشة أبو بكر فعمر فعثمأفضلهم العرشة 

فخرج يوم اعشوراء إىل قبة العباس الىت جيتمع ذلك ايلوم فيها اإلمامية فوقف ىلع بابها وسأهلم شيئا بمحبة أىب بكر فخرج هل شيخ 
عا لسانه ثم قال هل اخرج لطلب من سألت ىف حمبته ومىض به دلاره وأغلقها عليه وسلط عليه عبدين كتفاه وأوجعاه رضبا ثم قط

لريد عليك لسانك فخرج إىل احلجرة الرشيفة وبكى من شدة الوجع واأللم وقال ىف نفسه يا رسول اهلل إنك تعلم ما أصابىن ىف 
انلوم فنام فرأى فإن اكن صاحبك حقا فأحب أن يرجع لساىن وبات ىف احلجرة قلقا من شدة األلم فأخذته سنة من حمبة أىب بكر 

فلما اكن  ىف نومه أن لسانه قد اعد كما اكن فانتبه فإذا هو كذلك فقال احلمد هلل اذلى رّد ىلّع لساىن وازداد حمبة ىف أىب بكر 
العام اثلاىن ىف يوم اعشوراء اعد إىل القبة وسأل فخرج هل شاب ومىض به دلاره وأكرمه ثم فتح اهلل بيتا وجعل يبىك فقلت هل ما 

لسبب فقال اكن أىب من كبار اإلمامية فجاءنا رجل يسأل بمحبة أىب بكر ففعل كذا وكذا ثم مسخ قردا فأدخلناه هذا ابليت ا
وأظهرنا موته وهو هذا القرد فقال هل أنا ذلك الرجل وقص عليه القصة فقبل رجله وأعطاه ثوبا ودينارا ينبىغ للك شخص أن يتخىل 

﴾ ووىّل قال سيدنا﴾ قد ﴿و﴿ أهل ابليت منهم أحق بذلكمحيد وأهل العلم السيما  عن لك وصف ذميم ويتحىل بكل وصف
نعمتنا إمام األئمة ىف زمانه وقدوة العارفني ىف ماكنه شيخ اإلسالم ىلع اإلطالق املوفود إيله من مجيع اآلفاق صاحب املقام العاىل 

بانلصح لطريق احلق واإلرشاد ذى الفيض واإلمداد األستاذ  والرشف املتعاىل اجلامع للفضائل والفواضل احلبيب انلقاد القائم
﴾ وأرضاه وجعل اجلنة مقيله عنه﴿ ﴾ تعاىلرىض اهلل﴿ ﴾ باعلوىاحلداد﴿ ﴾ بن حممدعبد اهلل بن علوى﴿ األعظم احلبيب

اب بل ومجيع كتبه لم ﴾ والوصايا اإليمانية وما أحسنه من كتىف كتابه انلصائح ادلينية﴿ ﴾ ىف ادلنيا واألخرىونفعنا به﴿ وسكناه
 يصنع ىلع منواهلا وقد أوىص بها مجلة من األكابر نظما ونرثا فمن ذلك قول سيدنا احلبيب أمحد بن سميط طيب اهلل ثراه

 هلإ الورى سهل ىلع لك مــن قـــرا
 وأصلح هل لك الشـؤون وجــــد هل
 وجــّدد هل ىف لك حــني كرامــــة

 
 

 

ـــرساتصانيـف حـــداد الور  ى ما تع
 بعافية كربى وأحســن هل القـــــرى
ـا تعــــــــرثا ــه مىت م  وفضال وأنعش

﴾ أى ىه﴿و ﴾ ومؤمنةلك مؤمن﴾ أن ﴿يتصف بها وهذه أوصاف ُيب أن يتحىل بها و﴿ ﴾ وهو قوهلمعناه﴿ ﴾ أى لفظ هذاما﴿
﴾ أى بنحو صفحة ىف الالكم ىلع بقليل﴿ افأى قبل قوهل وهذه أوص﴾ قبل هذا﴿ ﴾ ﴿2/26﴾ قوهل﴿ األوصاف املشار إيلها

اآلخرة عالمات وأمارات  العالم العامل ما لفظه ثم اعلم رمحك اهلل أن للعالم العامل بعلمه املعدود عند اهلل ورسوهل من علماء
ىلع العقىب فمن عالمات اللسان املتبعني اهلوى املؤثرين لدلنيا  تفرق بينه وبني العالم املخلط املعدود عند اهلل ورسوهل من علماء

﴾ ىف أمور دينه كصالته بل وسائر أحواهل أى منقادا فيها للحق قابال هل من أّى كون خاشعايأن ﴿ العالم املعدود من علماء اآلخرة
 قائل اكن وملا اكن اخلشوع أخص من اتلواضع إذ هو ال يكون إال فيما بني العبد والرب فال يقال خشع لريد خبالف تواضع هل قال

 أى مستسلما للحق تاراك االعرتاض ىلع احلكم واعلم أن الك من اخلشوع واتلواضع عزيز جّدا إال ىلع متواضعا﴿ ونفعنا به ﴾
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وقيل من خشع قلبه لم يقر به الشيطان أى بل يفّر منه كما اكن املوفق قال حذيفة أول ما تفقدون من دينكم اخلشوع ىف العبادة 
غضب أو خولف أو رّد عليه ىف ىشء لم يتغري عن حاهل بل يستقبله بالقبول مات اخلاشع أنه إذا وقيل ومن عال يفّر من عمر 

وعن الرتمذى اخلاشع من مخدت نريان شهواته وسكن دخان صدره وأرشق نور اتلعظيم ىف قلبه فماتت بذلك شهواته وحىي قلبه 
ل من لم يتضع عند نفسه لم يرتفع عند غريه أى ألنه حينئذ فخشعت جوارحه وأقواهلم فيه كثرية واتفقوا ىلع أن حمله القلب وقي

لم يعرف قدر نفسه فربما يظهر منه كرب ىلع انلاس يزنل به قدره عندهم خبالف من اتضع عندها فإنه يرتفع خلرب من تواضع هلل 
ملا قدروا عليه قال شيخ اإلسالم رفعه اهلل قال أبو سليمان ادلاراىن لو اجتمع انلاس ىلع أن يضعوِن عن قدرى اكتضاىع عند نفىس 

يلقتدى به ال رياء ولكمال تواضع عمر بن عبد العزيز أنه اكن يسجد ىلع الرتاب تذلال ورجاء لقبول عمله واكن  وإنما قاهل 
ه م وجعل فيوىف تنبيه الغالم فأىب ثم قاعنده ضيف ذات يللة وهو يكتب فاكد الرساج ينطفئ فاستأذنه الضيف ىف إصالحه فأىب 
 اجلبال جعله تعاىل قرارا للسفينة دهنا فقال بنفسك فقال فمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر وملا تواضع اجلودى وترفع غريه من

﴿فائدة﴾ اتلواضع لألغنياء دلنياهم مذموم وعليه ُيمل قول ابن املبارك اتلكرب ىلع األغنياء تواضع وإال فاتلكرب مذموم ىلع 
ومنها أن يكون مود كذلك كما قاهل شيخ اإلسالم وسيأىت إن شاء اهلل بسط الكم ىف اتلواضع األغنياء وغريهم واتلواضع حم

﴾ أى من خشية اهلل تعاىل﴿ ﴾ بمعىن خائفا أو مرتعداوجال مشفقا﴿ ﴾ أى فزع القلب من مكروه يناهل أو حمبوب يفوتهخائفا﴿
 وعنه فقال وخافون إن كنتم مؤمنني عباده أن خيافوه واخلوف منه تعاىل هو أن خياف عقابه وقد فرض اهلل ىلع  من عظمته 

وعن أىب حفص اخلوف رساج القلب به يبرص ما فيه اخلري والرّش من خاف اهلل خافه لك ىشء ومن لم خيف اهلل خاف لك ىشء 
خيف غريه أمن من  فمن لم ومن علم أن ال نافع وال ضاّر إال اهلل تعاىل لم خيف غريه من سبع ونار وغريهما كما وقع للخليل 

لك خموف وإن خاف من بعض املخلوقات فإنما خياف أن يسلطه اهلل عليه ويكون خوفه من ابلعوضة أن يسلطها اهلل عليه أشّد 
من خوفه من اهلّرة ومن اهلرة أشد من الفيل واألسد ومن خافه تعاىل خافه لك ىشء كما مّر ألن اعمة اخلوف منه تعاىل ىلع باطن 

اجلالل كساه مالبس اهليبة فهابه لك ىشء فاخلائف تارة خياف املخلوقات وتارة ار مشاهدة اجلالل ومن جتىل عليه اخلائف من آث
أىلع وعن سليمان ادلاراىن أنه ينبىغ أن يكون الغالب ىلع القلب اخلوف ألنه إذا غلب الرجاء فسد  ﴾2/27﴿يأمنها واثلاىن 

ت أحوال العبد اكن الكمال ىف استوائهما ىف قلبه وهو اذلى أوىص به أبو بكر أوعمر القلب قال شيخ اإلسالم ومع ذلك فإذا استقام
  بقوهل يلكون العبد راغبا راهبا ال يتأىل ىلع اهلل وال يقنط من رمحته ويدّل عليه قول عمر  لو نادى مناد من السماء أيها

كم داخلون اجلنة إال رجال خلشيت أن يكون أنا قال انلاس إنكم داخلون انلار إال رجال لرجوت أن يكون أنا ولو نادى إن
بعضهم هذا ىف غري حالة االحتضار وإال فاألوىل غلبة الرجاء وحسن الظن وقال الغزاىل إن غلب داء القنوط ىلع العبد فالرجاء 

أنه قال  أىب حنيفة  أفضل أو داء األمن من املكر فاخلوف أفضل ﴿تنبيه﴾ استعمال اخلشية ىف العظمة جماز كما حىك عن اإلمام
أن اخلشية مستعار للتعظيم ال ىلع ىف قراءة عمر بن عبد العزيز إنما خيىش اهلل من عباده العلماء برفع اجلاللة ونصب العلماء 

حقيقتها الستحاتلها عليه تعاىل وىف روح ابليان ىف الالكم ىلع قوهل تعاىل وهم من خشيته مشفقون مرتعدون واإلشفاق عناية 
ة خبوف ألن املشفق ُيب املشفق عليه وخياف ما يلحقه قال ابن الشيخ اخلشية واإلشفاق متقاربان ىف املعىن والفرق بينهما خمتلط

األمن أن املنظور ىف اخلشية جانب املخىش منه وهو عظمته ومهابته وىف اإلشفاق جانب املخىش عليه وهو االعتناء بشأنه وعدم 
ق يتعدى بمن وىلع فإن عّدى بمن اكن معىن اخلوف فيه أظهر أو بعىل اكن معىن االعتناء فيه من أن يصيبه مكروه ثم أن اإلشفا

أنه رأى جربيل يللة املعراج ساقطا اكحللس من خشية اهلل وأن إرسافيل هل جناح باملرشق وجناح باملغرب والعرش  أظهر وعنه 
لقاموس وهو بالسكون وُيرك طائر أصغر من العصفور ا ـهبمعناه ىلع جناحه وأنه يلتضاءل األحيان حىت يعود مثل الوصع قال ىف ا

﴾ أى معرضا بقلبه عنها والزهد فيها رأس لك طاعة كما أن ضده وهو حبها رأس لك خطيئة ولو زاهدا ىف ادلنياومنها أن يكون ﴿
إذا رأيتم الرجل قد  إلسالم قال كما قاهل شيخ ا لم يكن فيه إال ابلعد عنها الىت ىه ملعونة هلل تعاىل لكىف بذلك فضال ورشفا

أوىت زهدا ىف ادلنيا ومنطقا أى فيها باملواعظ فابرتبوا منه فإنه يلقن احلكمة وقد اختلفوا ىف الزهد وحّده ولّك تكلم ىلع حسب 
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و ألنه تعاىل يمتحن وقته وحاهل قيل ومن صدق ىف زهده ىف ادلنيا أتته وىه راغمة ألنه ال رغبة هل فيها وما قدره اهلل هل آتيه رغما أ
بها أويلاءه كما قال تعاىل إنا جعلنا ما ىلع األرض زينة هلا نلبلوهم أيهم أحسن عمال وأحسن العمل فيها الزهد قال بعضهم اهلل 
يعطى الزاهد فوق ما يريد والراغب دون ما يريد واملستقيم وفق ما يريد وقال اإلمام أمحد ترك احلرام زهد العوام وترك فضول 

الل بالقلب وهد اخلواص وترك ما يشغل عن الرب بالقلب زهد العارفني وعن الفضيل جعل اهلل الرّش لكه ىف بيت ومفتاحه احل
وإنما أّول قانعا  ﴾ أى ادلنياباليسري منها﴾ يعىن ﴿راضيا قانعاحب ادلنيا واخلري لكه ىف بيت ومفتاحه الزهد فيها وأن يكون ﴿

باليسري من العطاء فهو ىلع طريق اتلجريد وىف رشح رسالة القشريى أنها االكتفاء بما نتدفع به  براضيا ألن القناعة معناها الرضا
القناعة كزن ال يفىن وقد فرس بعض املفرسين احلياة الطيبة  احلاجة من مأكل وملبس واعلم أنه ال ىشء أعز من القناعة قال 

عّز من قنع وذّل من طمع  ؤمن فلنحيينه حياة طيبة بها وقال قوهل تعال من عمل صاحلا من ذكر أو أنىث وهو م ﴾2/28﴿ ىف
 والبن حجر العسقالىن

 ىتــــــت بيـىع ولزمـت مطامـأم
 اىلــا أبــــان فمـــــىن الزمـوأّدب
 تاىبـــــس ىل كــى واملجالـوأنس

 
 

 

 رورـــــا الســس ىل ونمــفطاب األن
 ريــــب األمــــش أم ركـار اجليــأس
 دا ال أزار وال أزورــــــــــــــــريـف

 وكم ورد ىف فضل القناعة من آيات وأخبار وآثار
قنع كرىض وزنا ومعىن وكسأل وزنا ومعىن ومضارعهما وأمرهما بالفتح واملراد هنا األول والقنوع اكلقعود يأىت باملعنيني ﴿تنبيه﴾ 

 هلفمن األول قوهلم خري الغىن القنوع ورّش الفقر اخلضوع وقو
 ولكـــىن أعــــزِن القنـــــــــــوع  وقالوا قد زهيـــت فقلــــــت الك

 ومعىن زهيت تكربت ومن اثلاىن قوهل
 مفـــاخره أعـــــف من القنـــــوع  ملــال املــرء يصلحـــه فيعـــــىي

 املعنيان ىف قوهليعىن أن عمل الشخص ىف مال نفسه حىت يتعب ظهره أعف هل من سؤال انلاس وقد اجتمع 
 العبــــــد حـــــّر إن قنــــــــع

 فاقنع وال تقنع فما

 
 

 عـــــــــد إن قنــــــــّر عبــــواحل
 عــــوى الطمــــني ســــــىشء يش

يؤمنون  من ادلنيا وقد مدح اهلل املنفقني بقوهل اذلين ﴾مما ىف يده﴿ ﴾ وحاجة ممونهمنفقا للفاضل عن حاجتهومنها أن يكون ﴿
بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون فإن احتاجه من جتب نفقته حرم عليه إنفاقه ىلع غريه أو احتاجه هو وقدر ىلع 

﴾ السيما من استشاره ىف أموره فينصحه بما يعرف أنه ناصحا لعباد اهلل تعاىلالصرب فله فيه ثواب عظيم ومنها أن يكون ﴿
 ﴾ أى خائفامشفقا﴿ ومنها أن يكونادلين انلصيحة هلل ورسوهل وأئمة املسلمني واعّمتهم  قال األصلح هل ىف دينه ودنياه 

﴾ ىف مجيع أمورهم السيما رحيما بهم﴿ ﴾ أى ىلع أهل املعاىص منهم من عقاب اهلل أو معتنيا اعطفا ىلع مجيع املسلمنيعليهم﴿
 ﴾آمرا باملعروف﴿  األرض يرمحك من ىف السماء ومنها أن يكونأهل املعاىص منهم وقد رود الرامحون يرمحهم الرمحن أرحم من ىف

﴾ اخلريات﴿ ﴾ مجيع ما يرى أن املسارعة فيه منمساراع ىف﴿ ﴾ برشوطه ورتبه املتقدمة ومنها أن يكونناهيا عن املنكرو ﴿
نة عرضها السموات واألرض األخروية املوصلة إىل اجلنة ونعيمها قوال وفعال وحاال قال تعاىل وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وج

﴾ املفروضة واملندوبة القلبية والفعلية والقويلة املايلة وابلدنية حسبما للعبادات﴿ ﴾ ىف مجيع أوقاتهمالزما﴿ ومنها أن يكون
ا وتقدم أن هل مثل أجره ال ينقص من أجر الفاعل شيئ ىلع اخلري كفاعله كما قاهل  ﴾ إذ ادّلاّل داال ىلع اخلري يطيق وأن يكون

ظاهر احلديث أن لدلاّل ثوابا كثواب الفاعل إن حصل ما دّل عليه وإال فله ثواب ادلاللة وأن يكون وأن العالمة السحيىم قال 
 ﴾ وانلجاة قال تعاىل ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالىتاهلدى﴿ ﴾ طريقإىل﴿ ﴾ العباد باللطفداعيا﴿
فإن املدعّو باحلكمة قال السمرقند وىف هذه اآلية تنبيه ىلع أن املدعّو ثالث فرق  جاء به انلىب واهلدى ما ىه أحسن  ﴾2/29﴿
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اخلواّص وباملوعظة العوام وباملجادلة أهل اجلدال وهم طائفة أهل كياسة تمزوا بها عن العوام ولكنها ناقصة مدنسة بصفات رديئة 
ن إدراك احلق فإن الكياسة انلاقصة رّش من ابلالهة فليستعمل ادلاىع الكّ من خبث وعناد وتعصب وجلاج وتقليد ضاّل تمنعهم ع

واملوعظة احلسنة  وء بالدتهم واحلكمة اخلوف والرجاءمع من يناسيه فإنه لو استعمل احلكمة مع العوام لم يفد إذ هم لم يفهموها لس
ابلصرية ىلع راعية احلال من لني ورفق وتشديد وتعريض وقيل املراد باحلكمة الرفق واملداراة ولني الالكم واتلعريض ىف اخللوة 

وترصيح وباملوعظة احلسنة املوعظة املشتملة عليها وىلع الرتغيب والرتهيب وجلب القلوب إىل املحبوب وسلب انلفوس عن 
احلقانية الىت تكون برفق ولني وباجلملة فاملراد بها اجلامعة جلوامع اللكم وبقوهل وجادهلم املجادلة احلسنة القبح وغريه مما يليق بها 

﴾ أى طريقة وهيئة مت﴿س ﴾ أى صاحبذاومنها أن يكون ﴿وصفح وعفو وسمح والكم بقدر العقول ونظر ىف عواقب األمور 
﴾ بادلال املهملة اتلأىن ىف األمور حىت يتبني حسنها من قبحها كما ىف الزواجر وىه بضم األول وتؤدة﴿ أهل اخلري كما ىف القاموس

أى رزانة كما ىف القسطالىن وقال ىف موضع آخر الوقار ىف اهليبة  بفتح الواو﴾ وقار﴾ ذا ﴿و﴿ ثلاىن أو سكونه كما ىف القاموسوفتح ا
﴾ وىه آمنة أى حالة للنفس تطمنئ عندها القلوب ألمنها مما سكينة﴾ ذا ﴿و﴿ كغض ابلرص وخفض الصوت وعدم االتلفات
اكت واجتناب العبث أو اللكمتان بمعىن واحد واثلاىن تأكيد لألول وقد كتب اإلمام تكرهه وقال القسطالىن ىه اتلأىن ىف احلر

أن يتواضع ىف إىل الرشيد إذا علمت علما فليكن عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وعن بعض السلف حّق ىلع العالم  مالك 
عليه إذا خال بنفسه أن يضع الرتاب ىلع رأسه  حّق  رّسه وعالنيته وُيرتس من نفسه ويقف عما أشلك عليه وعن اإلمام مالك 

﴾ مجع خلق بضمتنب أو ضم فسكون حسن األخالق﴿و﴾ منها أن يكون ﴿ تواضعا وال خوفا من اهلل وعدم القيام حبقوق العلم
وهو بسط الوجه وكف األذى وبذل انلدى وقيل غري ذلك وهو ممدوح ومطلوب وقد قال تعاىل وإنك لعىل خلق عظيم وقيل يا 

سول اهلل أّى املؤمنني أفضل إيمانا فقال أحسنهم خلقا بأن يتخىل عن األخالق اذلميمة اكلرشه والرياء والعجب ويتحىل باحلميدة ر
فيصل به إىل أفضل املناقب إذ أفضل مناقب العبد حسن اخللق فينبىغ للك شخص أن ُيسن خلقه اكلورع والزهد واتلولك والرضا 
ضيل لو أن العبد أحسن اإلنسان لكه واكن هل دجاجة أساء إيلها لم يكن من املحسنني أى الاكملني حىت مع ابلهائم كما قال الف

 ﴾ أى متواضعا هلمخمفوض اجلناح للمؤمننيأى مسهله ﴿ ﴾واسع الصدر لني اجلانب﴿ ومن مجلة حسن اخللق أن يكون
 نحط خفض جناحه وكرسه وقد قال تعاىل نلبيه فخفض اجلناح كناية عن اتلواضع واالحنطاط وذلك ألن الطائر إذا أريد أن ي

واخفض جناحك أى تواضع للمؤمنني أى ملن معك من فقرائهم فإن تواضعك هلم أطيب لقلوبهم ومنها أن يتحىل عن لك وصف 
 ﴾2/31﴿ وقد قال ﴾ ىلع أحد من املسلمني إذ هما من صفات املتكرب واجلبار متكربا وال متجربا﴿ ﴾ يكونالذميم بأن ﴿

اىل من شاركىن فيهما فصمته كما ورد ىف احلديث ومن عالمات املتكرب حّب اتلصّدر ىف األشياء واالستناكف من االتعاظ تع
ما بأيدىطامعا فى﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿وواتلعنيف عند الوعظ كما يأىت ﴿ وال ﴿ ﴾ ادلنيةانلاس وال حريصا ىلع ادلنيا﴿ ـ﴾ـ 

﴾ الزائد ىلع قدر احلاجة والرضورة بأن يقلل وال جامعا للمال﴿ ﴾ وثوابهااآلخرة﴿ ار﴾ ادلىلع﴿ ﴾ أى لذلاتهاهلا﴿ ﴾ مقّدمامؤثرا
بل من القناعة ومن آداب العلم صونه والقيام حبقه فال يدنسه منه بقدر اإلماكن فإن ما ُيتاجه منه ال يعّد من اجلمع املذموم 

﴾ منه سواء اكن عن حقه﴿ ع وغريه فال يمنع أحدا من مستحقيه﴾ أى املال عمن يستحقه ببيوال مانعا هل﴿ بأطماع ادلنيا وأقذارها
﴾ قلبه قال تعاىل ولو كنت فظا فظا وال غليظا﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و﴿ واجبا التسليم هل أو مندوبا وسيأىت الالكم ىلع منع الزاكة

ب الرفق ىف األمر لكه يرسوا رفيق ُي إن اهلل  غليظ القلب النفضوا أى تفرقوا من حولك واآليات فيه كثرية معلومة وقال 
إن الرفق ال يكون ىف ىشء إال زانه وال يزنع من ىشء إال شأنه من ُيرم الرفق ُيرم اخلري  وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا وقال 

﴾ الأن ﴿ ﴾و﴿ مأل اهلل قلبه أمنا وإيمانا وغري ذلك من األحاديث الواردة ىف ذلكمن كظم غيظا وهو يقدر ىلع إنفاذه  لكه وقال 
بفتح الراء وابلاء ما حوهلا ومن من ترك املراء وهو مبطل بىن هل بيت ىف ربض اجلنة  ىلع باطل قال ﴾ مماريا وال جمادال﴿ يكون

تركه وهو حمق بىن هل بيت ىف وسطها ومن حسن خلقه بىن هل بيت ىف أعالها وحمله ىف املحق إذا اكن ال يفيد أو اكن القصد منه 
وحظ انلفس فال ينافيه آية وجادهلم بالىت ىه أحسن قال ىف روح ابليان ومن خواص املجادلة احلسنة أن يكون القهر والغلبة 
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املراد منها إظهار احلق وبيان الصدق ملن خالف احلق والصدق بكماهل اإلعراض عن مجيع األغراض واألعراض وتمام الرتحم 
 لغافلني السائرين إىل سبيل ابلاطل والكذبللمخالفني املعاندين الضالني عن سبيل احلق والصدق ا

﴾ ملن يأمره أو يرشده بل خماصما﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و﴿تنبيه﴾ اجلدال مقابلة احلجة باحلجة واملجادلة املغابلة واملراء بمعناه ﴿
بمداراة انلاس رأس  ما أوذى أحد ما أوذيت ما أوذى أحد ما أوذيت ىف اهلل وقال بعثت أو ُتصل منه زلة فقد قال وال ملن يؤذيه 

﴾ ىف أمور دنياه بل يكون سخيا قاسيا﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و﴿ العقل املداراة وأهل املعروف ىف ادلنيا أهل املعروف ىف اآلخرة
السىّخ قريب من اهلل قريب من انلاس قريب من اجلنة بعيد من انلار وابلخيل بعيد من اهلل بعيد من انلاس بعيد  جوادا قال 
يب من انلار واجلاهل السىّخ أحّب إىل اهلل من العابد ابلخيل أى ألن األول رسيع االنقياد إىل ما يؤمر به وينىه عنه من اجلنة قر

 ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و﴿ واملراد السىّخ باملال وغريه من جاه وحنوه من سائر ما يطلب منه رشاع وابلخيل بذلك كما قاهل شيخ اإلسالم
ألن سوء اخللق مما يكرث اهلم وقد سئل ذو انلون عن أكرث انلاس هما فقال أسوؤهم خلقا قال ﴾  ّىء األخالق وال ضيق الصدر﴿

شيخ اإلسالم ألن ما ساء خلقه عدم الصرب ىلع ما ابتىل به وساءت معاملته ملن يعامله فال يزال ىف هّم وكرب مما خيالف غرضه 
إذا غضب الرجل وهو قائم  سه حسن اخللق وقال ودنياه وبعك ﴾2/31﴿ فسوء اخللق يرجع رضره ىلع صاحبه ىف دينه

فليجلس فإن ذهب عنه وإال فليضطجع يلنكرس غضبه كما ينكرس باملاء إذا توضأ ألن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من 
وتارة انلار ومنشأ الغضب احلسد والكرب واألنفة فيقابل ذلك باتلواضع فينكرس الغضب تارة باملاء وتارة باجللوس من قيام 

ار وغرزه ىف اإلنسان وعجنه باالضطجاع من جلوس قال ىف الزواجر ومّر ىف أحاديث الغضب ما يدل ىلع أنه تعاىل خلقه من ن
بطينته فمهما قصد ىف غرض من أغراضه اشتعلت فيه تلك انلار إىل أن يغىل منها دم قلبه ثم ينترش ىف بقية عروق بدنه فرتتفع إىل 

املغىل فينصّب ادلم بعد انبساطه ىف الوجه وُيمّر الوجه والعني والبرشة لصفائها ُتىك لون ما وراءها من محرة  أاعيله كما يرتفع املاء
ادلم هذا إن استشعر القدرة ىلع من غضب عليه وإال فإن غضب ممن فوقه وئس من االنتقام منه انقبض دمه من ظاهر جدله إىل 

وشك ىف القدرة عليه تردد دمه بني االنقباض واالنبساط فيحمّر ويصفر  جوف قلبه وصار خوفا فيرص لونه أو من مساويه
ويضطرب فعلم أن قوة الغضب حملها القلب وأن معناها غليان دمه لطلب االنتقام وأنها إنما تتوجه عند ثورانها دلفع مؤذ قبل 

نعدامها وضعفها مذموم جّدا النعدام احلمية ذلتها ومشتهاها ثم إن اتلفريط فيها باوقوعه أو التشىف واالنتقام بعده فاالنتقام 
الكمال بوجه من الوجوه ألنه بالنساء بل حبرشات والغرية حينئذ ومن ال غرية هل ال دين هل وال مروءة وال يتأهل بىشء من أنواع 

ال ىف ذلك احليوانات أشبه وهذا معىن قول الشافىع من استغضب فلم يغضب فهو محار ومن اسرتىض فلم يرض فهو شيطان وأط
 ﴿ىف األمور خمفيا للحق قال القرطىب املداهنة املصانعة وقيل داهنت بمعىن واريت ﴾ أى مواريا مداهنا﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و

بمعىن غششت واملراد أن ال يكون مصانعا بادلين لتسلم هل ادلنيا كما هو حقيقة املداهنة وأما العكس فمحمود مطلوب وأدهنت 
﴾ألحد من اغّشاخماداع وال ﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و﴿ أمرِن اهلل بمداراة انلاس كما أمىن بإقامة الفرائض ل إذ ىه املداراة وقد قا

﴾ ألجل فقرهم ما لألغنياء ىلع الفقراءمقدّ ﴿ ﴾ يكونالأن ﴿ ﴾و﴿ عباد اهلل وقد عد ىف الزواجر اخلداع والغش من الكبائر
كما اكن يفعله بعض العارفني فاكن ال يلتفت لغىّن إذا حرض فقري عنده  وغناهم بل ينبىغ أن يقّدم الفقراء ئلال تنكرس قلوبهم

يدخل الفقراء اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة اعم وورد للك ىشء مفتاح ومفتاح اجلنة حّب املساكني والفقراء  كيف وقد قال 
اكن رشيكا هل ه هلم ومن أحّب من أحبّه اهلل الصرب جلساء اهلل يوم القيامة قال شيخ اإلسالم وفيه داللة ىلع رشف الفقراء وحمبت

 ىف حمبة اهلل وبهذا االعتبار اكن حّب املساكني مفتاح اجلنة ألنهم فيها وحبّهم سبب دلخوهلا معهم والفقراء جلساؤه يوم القيامة
مصلحة دينية راجحة ﴾ وغريهم من أرباب الرياسة وادلنيا إال حلاجة أو رضورة أو دا ىلع السالطنيمرتدّ ﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و﴿

ىلع املفسدة إذا اكنت نيته حسنة صاحلة وىلع هذا ُيمل ما جاء عن بعض السلف من املىش والرتّدد إيلهم اكلزهرى والشافىع 
﴾ ىلع﴿ ﴾ إذا دخلساكتا﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿و﴿ وغريهما ال ىلع أنهم قصدوا بذلك فضول األغراض ادلنيوية قاهل السمهودى

 ﴾ بل وىف لك ما يعلمه خمالفا للرشع من أمورهم ألنه جيبعليهم﴿ ﴾ هلاإلنكار﴿ عندهم منكرا عن السالطني وحنوهم ورأى
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خري الشهداء محزة بن عبد املطلب ثم رجل قام إىل اإلمام  وإال فيجوز كما مّر قال  ﴾2/32﴿ ﴾ اإلنكار عليهممع القدرة﴿
ند سلطان جائر وإذا خافت أمىت أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع وأفضل اجلهاد لكمة حق عأمره ونهاه ىف ذات اهلل تعاىل فقتله 

﴾ ىلع األوقاف واأليتام واجليوش وحنو ذلك من لك ما فيه مزنلة حمبا للجاه واملال والواليات﴿ ﴾ يكونال﴾ أن ﴿ومنها اإليمان ﴿
وال يالبسها إال من ىف ىشء منه ذللك لكه﴾ وأنه ﴿ال يدخل يكون هلا اكرها ﴿و﴾ الواجب عليه أن ﴿ ورياسة وحظوظ فانية

﴾ الكمه﴿ ﴾ أى تّم وبلغ انلهاية ىف الكمالانتىه﴿ ﴾ إيله أو اقتضته مصلحة دينية مع صالح انلية وحسن الطويةحاجة أو رضورة
آلخرة ىف ادلنيا وا﴾ وأرضاه ﴿ونفعنا به﴾ عنهتعاىل رىض اهلل ﴿ أى الكم سيدنا عبد اهلل احلّداد ىف انلصائح وما أحسنه من ناصح

آمني ثم قال بعد قوهل أو رضورة وباجلملة فيكون متصفا جبميع ما حبثه عليه العلم ويأمره باألخالق املحدودة واألعمال الصاحلة 
جمانبا للك ما ينهاه عنه من األخالق املذمومة وهذه األوصاف جيب أن يتحىل ويتصف بها لك مؤمن غري أن العالم أوىل بها وأحق 

ى ويقتدى فإن ضّل وغوى وآثر ادلنيا اكن عليه إثمه وأثم من تبعه وإن استقام واتلىق اكن هل أجره وأجر من اتبعه ألنه علم به يهتد
 ىلع ذلك ا ـهبمعناه

الرتىض اكلرتحم مسنون ىلع لك خري ولو غري صحاىب خالفا ملن خص الرتىض بالصحاىب كما ىف اتلحفة قبيل باب زاكة ﴿تنبيه﴾ 
وهل املراد باخلري ظاهره وهو من تمز بعلم أو صالح أو حنوه أو لك مسلم ألن املسلم الفاسق أحوج إىل انلبات قال السيد عمر 

 من غريه ينبىغ أن يراجع وُيرر اه طلب الرضا منه 
ها ىف ذكر ىشء من معاىص القلب وقد مّر أنه اكلراىع بلقية اجلوارح فانبعاثها للطاعة أو ضدها من تلقائه وال ُيصل من﴿فصل﴾ 

﴾ اكلصالة والصوم من معاىص القلب الرياء بأعمال الربّ ﴾ قد علمت مجلة من طااعته فحينئذ ﴿وحركة أو سكون إال به ﴿
﴾ بعمل انلاس﴿ ﴾ طلب املزنلة واتلعظيم عندالعمل ألجل﴿مأخوذ من الرؤية وحّده املذموم  ﴾وهووغريهما من سائر الطااعت ﴿

ار حنول وصفرة وتشعث وخفض صوت يلظن أنه شديد االجتهاد ىف العبادة وحزنه وقلة اآلخرة قال ىف الزواجر ويكون إما بإظه
أكله وعدم مباالته بنفسه يلظن أنه مشتغل عن نفسه بما هو أهّم وما درى أنه حينئذ أقبح من ماكس وقاطع طريق إذ هما 

ىش وإبقاء أثر السجود ولبس الصوف يلظن أنه معرتفان خبالفه فإنه مغرور ىف ادلين وإما بإظهار زّى الصالح كإطراق رأس ىف امل
اعلم أو صوىف مع أنه مفلس عن حقيقة العلم أو اتلصوف بباطنه وما درى أن لك ما وصل إيله ألجل هذا اتللبيس حرام عليه 

أنواعه وإما  قبوهل بل هو مفسق ألكل أموال انلاس بابلاطل وإما بالوعظ وإظهار حفظ السنن وحنوها إذ هو بالقول كثري ال تنحرص
بنحو تطويل أراكن حنو الصالة وإظهار اتلخشع وربما أنه لشدة حرصه ىلع أحاكم الرياء وإتقانه يتألف ذلك بفعله ىف خلواته 
يلكون هل خلقا ىف املأل ال للخوف منه تعاىل وإما باألصحاب والزوّار كأن يطلب من حنو اعلم أو أمري أن يزوره ويأىت إيله إيهاما 

ربك األكابر به واكن يذكر أنه لىق شيوخا كثريين افتخارا بهم وترفعا ىلع غريه فهذه جمامع أبوابه احلامل إيثارها ىلع طلب لرفعته وت
ثم هو ثالثة  ﴾2/33﴿ حنو اجلاه واملزنلة واشتهار الصيت حىت تنطلق األلسنة باثلناء عليه وجيلب احلاكم من سائر اآلفاق إيله

م األول ما ُيرم وال تنعقد به األعمال وهو أن يكون ابلاعث ىلع فعل حنو الصالة جمرد الرياء بأن ال أقسام كما ذكره حجة اإلسال
ينهضه إيله إال ذلك القصد ويقارن اتلحرم اثلاىن ما ال ُيبط األعمال وهو أن يرّد خاطره ىف أثنائها بأن يكون لو فرض أنه ليس ىف 

إن ختمها وهو مستصحب هل فإن رجع عنه أثناءها حصل هل اثلواب إن تاب وندم ﴾ ُيبط ثوابهالكن هذا ﴿﴾ و﴿ الصالة ألنشأها
اثلالث أن يرّد بعد الفراغ منها حبيث يعقد حنو الصالة مثال ويستمر فيها حىت خيتمها ىلع اإلخالص ثم تظهر منه رغبة اإلظهار 

ثم وىف اتلحفة ىف باب الوضوء إن قصد العبادة واتلحّدث بها فيفعل ذلك وهذا خموف فإن تاب وندم رجع هل األجر وسقط عنه اإل
يثاب عليه بقدره وإن انضم إيله غريه مما عدا الرياء وحنوه مساويا أو راجحا وىف باب الصالة عن احلليىم لك عمل لم يعمل بمجرد 

 الزواجر واحلاصل أن املتجه اتلقرّب به إيله تعاىل لم يثب عليه وإن سقط بالفرض منه الوجوب ومراده السالم من الرياء ا ـهقال ىف
ترجيحه أنه مىت اكن املصاحب لقصد العبادة رياء مباحا لم يسقط اثلواب من أصله بل يثاب ىلع قدر قصد العبادة وإن ضعف أو 

فمن يعمل مثقال ذّرة خريا يره ألن تقصريه حمّرما سقط من أصله كما دلت عليه األحاديث الكثرية وال يعكر عليه قوهل تعاىل 
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قصد املحرم أوجب سقوط قصد األجر فلم يبق هل ذّرة من خري وأطال ىف ذلك ثم قال إنه درجات متقاربة ىف القبح فأقبحها الرياء ب
ىف اإليمان وهو شأن املنافقني املرادين بقوهل تعاىل إن املنافقني ىف ادلرك األسفل من انلار وهو اآلن قليل نعم كرث من هو مثلهم ىف 

ن للبدع املكفرة ويليهم املراءون بأصول العبادات الواجبة كأن يعتاد تركها ىف اخللوة ويفعلها ىف املأل خوف املذمة القبح اكملعتقدي
وهذا أيضا عظيم عند اهلل ألنه يدل ىلع اغية اجلهل ويليهم املراءون بانلوافل كأن يعتاد تركها ىف اخللوة فقط خوف االنتقاص 

اءون بأوصاف العبادة كتحسينها وإطالة أراكنها وإظهار اتلخشع فيها واستكمال سائر مكمالتها ىف بعدم فعلها ىف املأل ويليهم املر
املأل واالقتصار ىف اخللوة ىلع أدىن الواجبات خلوف وإيثار ما مّر فهذا حمظور أيضا ألن فيه اكذلى قبله تقديم املخلوق ىلع اخلالق 

وللمراىئ ألجله درجات أيضا فأقبحها أن يقصد اتلمكن نظر اخللق ورجاء حممدتهم فدلت قرائن حاهل ىلع أنه ما بعثه ىلع ذلك إال 
من معصيته كمن يظهر الورع والزهد يلوىل املناصب وتودع عنده الودائع أو تفوّض إيله تفرقة الصدقة وقصده اخليانة ىف ذلك 

ده تعاىل ألنهم جعلوا طاعته سلما إىل معصيته ووصلة وكمن يعظ أو يعلم أو يتعلم للظفر بامرأة أو غالم فهؤالء أقبح املرائني عن
لفسقهم وسوء اعقبته ويليها من يتهم بمعصية أو خيانة فيظهر الطاعة والصدقة قصدا تللك اتلهمة ويليها أن يقصد نيل حظ 

ر إيله بعني مباح من حنو مال أو نكاح من حظوظ ادلنيا ويليها أن يقصد بإظهار عبادته وورعه وخشوعه أن ال ُيتقر وينظ
انلقص أو أن ال يعّد من مجلة الصاحلني وىف اخللوة ال يفعل شيئا من ذلك ومن ذلك أن يرتك إظهار املفطر ىف يوم يسّن صومه 
خشية أن يظن به أنه ال اعتناء هل بانلوافل فهذه أصول درجات الرياء ومراتب أصناف املرائني قال الغزاىل ومجيعهم ُتت مقته تعاىل 

لم أن الرياء هو الرشك األصغر وقد شهد بتحريمه الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فمنه قوهل تعاىل فويل للمصلني وغضبه واع
أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر الرياء وقوهل الرشك أخىف ىف أمىت من دبيب انلمل  وأما السنة فمنها قوهل تعاىل اآلية 
والصفا احلجر األملس وىف هذا تزّل أقدام فحول العلماء فضال عن العباد اجلهال بآفات  ىلع الصفا ىف الليلة الظلماء ﴾2/34﴿

انلفوس وغوائل القلوب وبيانه أن الرياء إما جىّل وهو ما ُيمل ىلع العمل ويبعث عليه وإما خىّف وهو ما ال ُيمل عليه لكنه خيفف 
عليه ومع ذلك ما عمل إال هل تعاىل  عليه أحد نشط هل وخّف  بمشقته كمن يعتاد اتلهجد لك يللة ويثقل عليه لكن إذا اطلع

ولرجاء ثوابه وعالمة ذلك أن يتهجد وإن لم يطلع عليه أحد وأخىف منه ال ُيمل ىلع تسهيل وختفيف ومع ذلك عنده رياء اكمن 
ىلع طاعته ويروح قلبه ىف قلبه ككمون انلار ىف احلجر ال يمكن أن يطلع عليه إال بعالمات أجالها أن يرسه اطالع انلاس 

شدتها فهذا الرسور يدل ىلع رياء خىّف وحينئذ ُيمله ىلع تكلف سبب االطالع عليه ولو باتلعريض وحنوه كإظهار حنول 
وخفض صوت ويبس شفة وغلبة نعاس وأخىف من ذلك أن خيتىف حبيث ال يريد االطالع وال يرسه ولكن ُيب أن يبدأ بالسالم 

اكن وحنو ذلك ومىت قرص أحد ىف ذلك ثقل ىلع قلبه لعظمة طااعته الىت أخفاها عند نفسه فكأن نفسه واتلعظيم وأن يوسع ىف امل
تطلب أن ُيرتم ىف مقابلتها حبيث لو فرض أنه لم يفعلها لم تطلب ذلك ومهما لم يكن وجود الطاعة كعدمها ىف لك ما يتعلق 

قال الغزاىل ولك ذلك يوشك أن ُيبط األجر  أخىف من دبيب انلملباخللق لم يكن قد قنع بعلم اهلل ولم خيل عن شوب خىف منه 
وال يسلم منه إال الصديقون وعن ىلع كرّم اهلل وجهه إن اهلل تعاىل يقول للقراء يوم القيامة ألم يكن يرخص عليكم السعر ألم 

جوركم ومن ثم لم يزل املخلصون تكونوا تبدءون بالسالم ألم تكن تقىض لكم احلوائج وىف احلديث ال أجر لكم قد استوفيتم أ
وُيرصون ىلع إخفاء أعماهلم الصاحلة أعظم مما ُيرصون ىلع إخفاء فواحشهم لك ذلك رجاء أن خيلص خائفني من الرياء اخلىف 

م ولك عملهم فيجازون عليه يوم القيامة لعلمهم أنه تعاىل ال يقبل إال اخلالص وأنه ال ينفع ما وال بنون إال من أىت اهلل بقلب سلي
أنا أغىن األغنياء عن  من وجد ىف نفسه فرقا بني اطالع صغري أو كبري ىلع عبادته فعنده شوب من الرياء ومنها يقول اهلل 

الرشك فمن عمل ىل عمال أرشك فيه غريى فأنا منه برئ ونصيىب لرشيكى وعن قتادة إذا راءى العبد قال اهلل تعاىل انظروا إىل 
ومن راءى راءى اهلل به وإن ىف جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادى ىف لك  ا من سمع اهلل بهعبدى كيف يستهزئ ىب ومنه

يوم أربعمائة مرة أعّد ذلك الوادى للمرائني احلديث وأشّد انلاس عذابا يوم القيامة من يرى انلاس أن فيه خريا وال خري فيه إن اهلل 
مسرية مخسمائة اعم وال جيدها من طلب ادلنيا بعمل اآلخرة وغري ذلك من حرّم اجلنة ىلع لك مراء وريح اجلنة يوجد من 
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يا ملن رآه يطأطئ رقبته  األحاديث الكثرية وأما اإلمجاع فواضح تلطابق لكمة األئمة ىلع ذمه وُتريمه وعظم إثمه وقد قال عمر 
ة ملن رآه يبىك ىف سجوده ىف املسجد أنت أنت لو صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس اخلشوع ىف الرقاب وإنما هو ىف القلوب وأبو أمام

اكن ىف بيتك وىلّع للمراىئ ثالث عالمات يكسل وحده وينشط مع انلاس ويزيد ىف العمل إذا أثنوا عليه وينقص إذا ذّم وعن 
ثم دخل إبراهيم بن أدهم ما صّدق اهلل من أراد أن يشتهر وعن بعض احلكماء مثل من يعمل رياء كمثل من مأل كيسه حصا 

السوق يشرتى فإذا فتحه بني يدى ابلائع افتضح فلم ُيصل به منفعة غري قول انلاس فالن مأل كيسه وال يعطى به شيئا فكذا ذو 
ألنها صارت اكهلباء  ﴾2/35﴿الرياء قال تعاىل وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أى أعمال الرياء يبطل ثوابها 

املذموم املاّر ىف الكم املصنف اذلى يرى ىف شعاع الشمس واعلم أنه إذا أطلق ىلع لسان محلة الرشع فاملراد به  املنثور أى الغبار
واملعىن ىف ُتريمه وكونه كبرية ورشاك مقتضيا للعن أن فيه استهزاء باحلق تعاىل كما مّر عن قتادة ويوضحه أن أحد خدام امللك 

مالحة أمة أو أمرد اكن ذلك عند لك من هل أدىن مسكة من عقل استهزاء به وأّى استحقار القائمني خبدمته لو اكن قصده بوقوفه 
واستهزاء يزيد ىلع قصدك بعبادة الرّب عبدا مثلك ال يرضك وال ينفعك فإن فعلك ذلك ينبئ عن اعتقادك فيه أنه أقدر ىلع 

و حرام فإنك لو قضيت دين شخص تلخيل هل أو لغريه ُتصيل أغراضك من موالك فرفعته ىلع املوىل القوى القادر وفيه تلبيس وه
 أنك مترّبع فيعتقد سخاوتك أثمت به للتلبيس

لكنه أثناءه تارة الفرق بينه وبني الرشك األكرب يتضح بمثال هو أن املصىل يلقال هل صالح مثال يكون رياؤه سببا للعمل  ﴾تنبيه﴿
ر منه كفر خبالف األكرب فإنه ال ُيصل إال لو قصد بنحو سجوده مثال يقصد تعظيم اهلل تعاىل وتارة ال وىف لك منهما لم يصد

تعظيم غريه تعاىل فعلم أن املراىئ ما جاءه الرشك إال بواسطة أنه عظم قدر اخللق عنده حىت محله ىلع السجود فكأنه عظمهم به 
يشمر لك مرفق عن ساعد اجلّد ىف إزاتله وهو عني الرشك اخلىف وال يفعله وقدم عليه إال خمادع مغرور ممقوت فعىل العاقل أن 

باملجاهدة وُتمل املشاق واملاكبدة لقّوة الشهوة إذ ال ينفعك أحد عن االحتياج ذللك إال من رزق قلبا سليما نقيا خالصا عن 
إذ الصىب  شوائب مالحظة األغراض واملخلوقني ومستغرقا ىف شهود رّب العاملني وقليل ما هم وإال فغالب اخللق إنما طبع عليه

يتضع بلعض فيغلب عليه حّب اتلواضع بالرضورة ويرتسخ خيلق ضعيف العقل ممتد العني للخلق كثري الطمع فيهم فريى بعضهم 
ذلك ىف نفسه فإذا كمل عقله ووفق التباع احلق رأى ذلك مرضا مهلاك فاحتاج إىل دواء يزيله يقطع عروقه باستئصال أصوهل من 

الطمع فيما ىف أيدى انلاس وذلك ادلواء انلافع هو أن يعرض عن لك ذلك ملا فيه من املرضة وفوات صالح حب ذّلة املحمدة واجلاه و
القلب وحرمان اتلوفيق ىف احلال واملزنلة الرفيعة ىف املآل والعقاب العظيم واملقت الشديد واخلزى الظاهر حيث ينادى ىلع رؤوس 

بطاعة اهلل عرض ادلنيا راقبت قلوب العباد واستهزأت ىئ أما استحييت إذ اشرتيت اخلالئق ويقال للمراىئ يا فاجر يا اغدر يا مرا
باهلل تعاىل وطاعته وُتببت إىل املأل باتلبغض إىل اهلل تعاىل وتزينت هلم بالشني عند اهلل وتقربت إيلهم بابلعد من اهلل ولو لم 

إىل عبادة ترجح بها كفة حسناته وإال تاج اإلنسان ىف اآلخرة يكن ىف الرياء إال إحباط عبادة واحدة لكىف ىف شؤمه ورضره فقد ُي
ذهب به إىل انلار ومن طلب رضا اخللق ىف سخط اهلل سخط اهلل عليه وأسخطهم عليه ىلع أن رضاهم اغية ال تدرك ولك ما 

نفعا وال يدفع عنه رّضا أرىض قوما أغضب آخرين ثم أّى غرض هل ىف مدحهم وإيثاره ىلع ذّم اهلل وغضبه مع أن مدحهم ال يفيده 
وإنما ذاك منه تعاىل وحده فهو املستحق ألن يقصد وحده إذ هو املسّخر للقلوب باملنع واإلعطاء فال رازق وال معطى سواه وال خيلو 

طردوه الطامع ىف اخللق من اذلّل أو املنة واملهانة فكيف يرتك ما عنده تعاىل برجاء اكذب ووهم فاسد ىلع أنهم لو اطلعوا عليه ل
ومقتوه وأحرموه فمن نظر ذللك بعني ابلصرية فرت رغبته ىف اخللق وأقبل عليه تعاىل بالصدق فهذا دواء علىّم وثم دواء عمىّل وهو 

يلقنع قلبه بعلمه تعاىل واطالعه وال تنازعه نفسه بطلب علم غريه ويتلكف  ﴾2/36﴿ أن يتعّود إخفاء العبادة كإخفاء الفواحش
يه ابتداء لكن من صرب عليه مّدة سقط عنه ثقله وأمّده اهلل تعاىل فيه من فضله بما يكون سببا لرقيه إن اإلخفاء وإن شق عل

ر اهلل ال يغرّي ما بقوم حىت يغرّيوا ما بأنفسهم فمن العبد املجاهدة وقرع باب الكريم ومن اهلل تعاىل اهلداية والفتح إنه ال يضيّع أج
من صالة   ﴾اكلعجب بطاعة اهلل﴿ت من دلنه أجرا عظيما ومنها العجب بالعمل املحسنني وإن تك حسنة يضاعفها ويؤ
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الىت مّن اهلل تعاىل عليه حىت  ﴾اغئبا عن املنّة﴿ حال كونه ﴾صادرة من انلفس﴿ هلا كونها ﴾العبادة﴿ فاعل ﴾وهو شهود﴿ وغريها
اف عليها من الزوال وىف الزواجر أنه استعظام انلعمة وما خالكمال ونىس الكبري املتعاىل  تقّوى هلا فاعتقد كمال نفسه وفرح بذلك

والركون إيلها مع نسيان إضافتها إىل اهلل تعاىل فإن انضّم ذللك توقعه جزاء عليها العتقاده أن هل عند اهلل حقا وأنه منه بماكن سىم 
لو لم تذنبوا خلشيت عليكم ما  هل مدالّ فاإلدالل أخص من العجب وأنه من الكبائر املهلكة كما رّصح به القرطىب وغريه لقو

هو أكرب منه العجب وأن العجب ُيبط عمل سبعني سنة ولو اكن العجب رجال لاكن رجل سوء وبينما رجل يمىش ىف حلة تعجبه 
بقوهل  نفسه مرجل أى ممشط رأسه خمتال ىف مشيه إذ خسف اهلل به فهو يتجلجل أى يغوص ىف األرض إىل يوم القيامة وقد ذمه 

م حنني إذ أعجبتكم كرثتكم وبقوهل وهو ُيسبون أنهم ُيسنون صنعا فقد يعجب اإلنسان بعمله وهو مصيب فيه أو خمطئ ويو
أى ألن القانط آيس مع نفع األعمال ومن الزمه تركها واملعجب يرى أنه ظفر وعن ابن عباس اهلالك ىف اثنتني القنوط والعجب 

ال تزكوا أنفسكم ومن تزكيتها اعتقاد أنها باّرة وهو معىن العجب وعن مطرّف ألن أبيت بمراده فال ُيتاج إيلها وذلا قال تعاىل ف
نائما وأصبح نادما أحّب إىّل من أن أبيت قائما وأصبح معجبا واعلم أن هل آفات كثرية كتودل الكرب منه فآفات الكرب آفات هل وكظنه 

ومنه ىلع اهلل بها فيعىم عن تفقد آفاتها فيضيع سعيه أو أكرثه إذ العمل  أنه ال يؤاخذ باذلنوب فال يتدارك فرطتها واستعظام عبادته
حىت استبّد بذلك ولم ما لم يتنق ال ينفع وإنما ُيمل ىلع تنقيته منها اخلوف واملعجب غّرته نفسه وأجب برأيه وعقله وعمله 

بعني االحتقار فعلم أنه إنما يكون بوصف تطمنئ نفسه أن يرجع لغريه ىف علم أو عمل فال يسمع نصحا وال وغظا نلظره غريه 
كمال ىف حّد ذاته لكن ما دام صاحبه خائفا من سلبه فهو غري معحب به وكذا لو فرح به من حيث أنه نعمة من اهلل خبالفه من 

ما باطن وهو حيث أنه كمال متصف به مع قطعه انلظر عن نسبته إىل اهلل فإنه العجب واعلم أن الفرق بينه وبني الكرب أن الكرب إ
خلق ىف انلفس واسم الكرب بذا أحق وإما ظاهر وهو أعمال تصدر من اجلوارح وىه ثمرات ذلك اخللق وعند ظهورها يقال تكرب 

فهو يستدىع متكربا عليه وبه  وعند عدمها يقال ىف نفسه كرب فاألصل هو االسرتواح والركون إىل رؤية انلفس فوق املتكرب عليه
 املعجب به حىت لو فرص انفراده دائما مكن أن يقع منه وجمرد استعظام الىشء ال يقتىض اتلكرب إال إن والعجب ال يستدىع غري
 اكن ثم من يرى أنه فوقه

لك علة عالجها إنما يكون بضدها وعلة العجب اجلهل املحض وشفاؤها انلظر إىل ما ال ينكره أحد وهو أنه تعاىل هو  ﴾تنبيه﴿
لعمل واملنعم عليك باتلوفيق حليازته وجيعلك ذا نسب أو مال أو جاه وكيف يعجب الشخص بما ليس املقدر لك ىلع حنو العلم وا
ال جيد به شيئا ألن املحل ال مدخل هل ىف اإلجياد واتلحصيل وكونه سببا فيه تزول مالحظته  ﴾2/37﴿إيله وال منه وكونه حمال هل 

وجدها فينبىغ أن ال يكون إعجابه إال بما أسداه إيله احلق وأجراه عليه وآثره به وإنما اتلأثري ملهل إذا تأمل أن األسباب ال تأثري هلا 
دون غريه من مزايا جوده وكرمه مع عدم سابقة استحقاق منه ذللك فإن قال لو ال علم ىّف من صفات حممودة ما آثرِن بذلك قيل هل 

تعاىل فيشتغل حينئذ  فعليه بأن يرى اتلوفيق منهوتلك الصفات أيضا من خلقه قال السمرقندى ومن أراد أن يكرس العجب 
عليه فيشتغل بالشكر عليها ويستقل عمله فال يعجب به وأن خياف عدم قبوهل يعجب بنفسه وأن ينظر نلعمائه بالشكر وال 

خيرج  وأن ينظر ىف ذنوبه وخياف أن ترجح سيآته حبسناته وكيف يعجب املرء بعمله وال يدرى ما فيشتغل به وال يعجب بنفسه
من كتابه يوم القيامة قال ىف الزواجر وكيف يسوغ ملن انطوى عنه علم خاتمته أن يعجب بأّى نوع من أنواعه فال أعبد من إبليس 

وال أرشف من اجلنة ومكة وقد علمت ما وقع ألوئلك من خاتمة السوء  وبلعام وال أقرب وال أشفق من أىب طالب ىلع نبينا 
وقع آلدم ىف اجلنة ولكفار مكة فيها فاحذر العجب والغرور بنسب أو علم أو حمل أو غري ذلك هذا لكه إن والعياذ باهلل تعاىل وما 

أن هذا يغلب ىلع  كنت تعجب حبق فكيف وكثريا ما يقع بباطل قال تعاىل أفمن زين هل سوء عمله فرآه حسنا اآلية وقد أخرب 
ا عليها لعجبهم بآرائهم الفاسدة وبذلك هلكت األمم السابقة ملا افرتقوا فرقا آخر هذه األمة إذ مجيع أهل ابلدع والضالل إنما أرصو

أُيسبون أنما نمّدهم به من مال وبنني نسارع هلم ىف وأعجب لك برأيه لك حزب ملا دليهم فرحون فذرهم ىف غمرتهم حىت حني 
لمون وأمىل هلم إن كيدى متني قال ىف روح اخلريات بل ال يشعرون أى أن ذلك اكن مقتا واستدراجا سنستدرجهم من حيث ال يع



 
 قـــالرفي 134

 

 إسعـــاد

 

قل للقوّى ال تعجبنك قّوتك إن أعجبتك قّوتك فادفع املوت عن نفسك  ابليان ىف سورة احلج وىف اخلرب إن اهلل تعاىل قال للنىب 
فأطعم  وقل للعالم ال يعجبنك علمك فإن أعجبك علمك فأخربِن مىت أجلك وقل للغىّن ال يعجبنك مالك وغناك فإن أعجبك

وهو  ﴾ الشك ىف اهلل﴾ منها ﴿وومنه انلعمة إىل الصغري والكبري انتىه ﴿خلىق غداء فاإلنسان اعجز واهلل ىلع لك ىشء قدير 
قال وإن اهلل بعدهل وقسطه جعل الروح بفتح  أنه  رأس املهلاكت وأساس املوبقات فمن آخر حديث رواه خيثمة بن عبد اهلل 

إن الشيطان جيرى  يلقني وجعل اهلّم واحلزن ىف الشك والسخط والشكوك كثرية ولكها شيطانية فقد قال الراء والفرح ىف الرضا وا
من اإلنسان جمرى ادلم أى ألنه يورد الشكوك ىلع قلب ابن آدم فيخبطه ىف إيمانه ويثبطه عن طاعة ربه وورد أنه يأىت لسإنسان 

لغه فليستعذ اإلنسان منه أو يقل آمنت باهلل ورسوهل قال ىف انلصائح فيقول من خلق كذا وكذا حىت يقول من خلق ربك فإذا ب
من أعظم أمراض القلوب املهلكة وجيب ىلع اإلنسان أن يزك قلبه ويطهره من رذيلة الشك ىف اهلل ورسوهل وادلار اآلخرة فإن ذلك 

سوء اخلاتمة وهذا قد يبتىل به بعض انلاس وال جيوز  ىف اآلخرة املرضة والرضر العظيم ال سيما عند املوتوقد تؤّدى والعياذ باهلل إىل
ملن وجد ىف نفسه شيئا منه أن يضمره ىف قلبه فيلىق اهلل شااك بل جيب عليه أن جيتهد ىف إزاتله ونفيه عنه بكل ما يمكنه وأنفعه 

ىف اتلوحيد وايلقني وليس  ﴾2/38﴿ سؤال العلماء باهلل تعاىل أهل ايلقني واخلشية والزهد فإن لم جيد أحدا منهم فلينظر كتبهم
املراد بالشك ما جيده اإلنسان من اخلواطر والوساوس ىف أمور أصول اإليمان مما يعلم بطالنه وجيد قلبه مصمما ىلع خالفه ونفسه 

باالسرتسال ىف   ﴾األمن من مكر اهلل﴾ منها ﴿واكرهة هل ونافرة عنه فإن هذا يكىف اإلنسان فيه كراهته واإلعراض عنه ﴿
املعاىص مع االتكال ىلع الرمحة قال تعاىل فال يأمن مكر اهلل إال القوم اخلارسون وقال وذلكم ظنكم اذلى ظننتم بربكم 
أرداكم فأصبحتم من اخلارسين وىف احلديث إذا رأيت اهلل يعطى العبد مما ُيب وهو مقيم ىلع معصيته فإنما ذلك منه استدراج 

روا به فتحنا عليهم أبواب لك ىشء حىت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلون أى آيسون ثم تال قوهل تعاىل فلما نسوا ما ذك
واخلزى واحلزن الغرتارهم برادف انلعم عليهم ىف مقابلتهم هلا بمزيد اإلعراض واإلدبار من انلجاة ومن لك خري شديد واحلرسة 

هلما ما  عقل هل وىف األثر ملا مكر بإبليس بكى جربيل ومياكئيل فقال من وسع عليه فلم ير أنه مكر به فال وذلا قال احلسن 
يكرث من يا مقلب القلوب ثبت قلىب ىلع  يبكيكما قاال يا رّب ما يأمن مكرك فقال تعاىل هكذا كونا ال تأمنا مكرى وذلا اكن 

ع الرمحن يقلبها كيف يشاء أى بني مظهر دينك وىف رواية قلوبنا فقيل هل أختاف علينا فقال إن القلوب بني أصبعني من أصاب
من ممّر الريح ىلع اختالف ىف القبول والرد واإلرادة والكراهة وغري ذلك من اإلوصاف إرادتيه اخلري والرّش فهو يرّصفها أرسع 

بع الرمحن إنك تكرث من هذا ادلاعء فهل ختىش قال وما يؤمنىن يا اعئشة وقلوب العبد بني أصبعني من أصا وقالت هل اعئشة 
واعلم أن  إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه وقد أثىن اهلل تعاىل ىلع الراسخني ىف العلم بقوهل ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اآلية

إن أحدكم يلعمل بعمل أهل اجلنة احلديث وتأمل ما قصه تعاىل علينا ىف قصة بلعام  مما ُيذر من األمن منه استحضار قوهل 
فأدلع لسانه ىلع صدره يلهث   إرسائيل حيث أمن من املكر فقنع بالفاىن فأطاع هواه وقيل ما بذل هل يلدعو ىلع مو ى اعلم بىن
وسلب وكذلك برصيصا العابد مات بعد عبادته الىت ال تطاق ىلع الكفر واكن ابن السقاء ببغداد من مشاهريها فضال اكللكب 

يه فداع عليه فانتقل به احلال إىل القسطنطينة فهوى امرأة فتنرص ألجلها ثم مرض فألىق وذاكء وقع مع بعض األويلاء أنه أنكر عل
ىلع الطريق يسأل فمّر به بعض من يعرفه فسأهل عن حاهل فحىك هل فتنته وأنه نرصاىن واآلن يريد أن يستحرض حرفا واحدا من 

ا ووجه للقبلة ولكما وجه اتلفت للمرشق حىت حرجت روحه القرآن فلم يقدر ولم يمّر خباطره ثم مّر عليه بعد قليل فرآه حمترض
فذهب إيلها فامتنعت أن جتيبه لريبة فقال انلاكح فقالت واكن بمرص مؤذن عليه سيما الصالح فرأى نرصانية من املنارة فافتنت بها 

أثناء ايلوم رىق السطح فزلق  أنت مسلم وال يرىض أىب فقال إنه يتنرص فقالت اآلن جييبك فتنرص ووعدوه أن يدخلوه عليها فىف
ومات فال هو فاز بدينه وال بها فنعوذ باهلل من مكره ونعوذ به منه وبمعافاته من عقوبته وبرضاه من سخطه ومن ثم قال العلماء 

ب بإيمانك إذا اكنت اهلداية إيله مرصوفة واالستقامة ىلع مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة واإلرادة غري معلومة وال مغابلة فال تعج
 وصالتك ومجيع قربك فإنها من حمض فضل ربك وجوده فربما سلبها عنك فوقعت ىف هّوة انلدم حيث ال ينفع انلدم
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أطبقوا ىلع أن األمن من مكر اهلل كبرية ملا علمت من الوعيد الشديد اذلى فيه بل جاء تسميته أكرب الكبائر ﴿تنبيه﴾  ﴾2/39﴿
يقته مستحيلة عليه تعاىل وأما قوهل تعاىل ومكروا ومكر اهلل فهو من باب املقابلة ىلع حّد كما رصح به ابن مسعود واعلم أن حق

وجزاء سيئة سيئة مثلها تعلم ما ىف نفىس وال أعلم ما ىف نفسك قيل ومعىن املقابلة أنه ال جيوز أن يوصف به إال ألجل ما ذكر معه 
بال مقابلة ىف قوهل أفأمنوا مكر اهلل ىلع أن املكر ربما يصح اتصافه تعاىل من لفظ آخر مستند ملن يليق به ورّد بأنه جاء وصفه به 

به إذ هو لغة السرت يقال مكر الليل أى سرت بظلمته ما هو فيه ويطلق ىلع االحتيال واخلداع واخلبث وبهذا االعتبار عرب عنه 
هذا األخري إما حممود بأن يتحيل ىف أن يرصفه بأنه السىع بالفساد وبعضهم بأنه رصف الغري عما يقصد حبيلة وبعض اللغويني 

للخري وعليه ُيمل قوهل تعاىل واهلل خري املاكرين وإما مذموم بأن يتحيل به ىف أن يرصفه للرّش ومنه وال ُييق املكر الىسء إال 
عاىل وإن مسه الرّش فيؤس وهو أبلغ من ايلأس للرتىق إيله ىف قوهل ت ﴾ القنوط من رمحة اهلل﴾ منها ﴿وبأهله قاهل ىف الزواجر ﴿

قنوط كما قاهل أبو زرعة أى ألن صاحب ايلأس ال ُيوز وقوع ىشء من أنواع الرمحة هل مع إسالمه وهو حينئذ كبرية باتفاق فإن 
وء انضّم هلذا ايلأس حالة أشد منه ىف اتلصميم ىلع عدم وقوع الرمحة هل فىه القنوط فإن انضم إيله أنه يشّدد عذابه اكلكفار فهو س

وقوهل تعاىل ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون وإنه ال  أكرب الكبائر سوء الظّن باهلل  الظّن باهلل وهذا هو املراد من قوهل 
ييأس من روح اهلل إال القوم الاكفرون وال ينافيه إطباق أئمتنا ىلع أن إحسان الظّن باهلل تعاىل مندوب للمريض واختلفوا ىف 

ىل تغليب خوفه ىلع رجائه والراجح أن األوىل استواؤهما وقال الغزاىل إن أمن القنوط فالرجاء أوىل أو أمن املكر الصحيح فقيل األو
ألن الكمهم ىف شخص جيوز وقوع الرمحة هل والعذاب قاهل ىف الزواجر وكيف يسوغ للمسلم ايلأس والقنوط وقد قال فاخلوف أوىل 

ال تقنطوا من رمحة اهلل إن اهلل يغفر اذلنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم وقال ورمحىت  تعاىل يا عبادى اذلين أرسفوا ىلع أنفسهم
إن هلل مائة رمحة لك رمحة منها طباق ما بني السماء واألرض أنزل منها رمحة واحدة بني اإلنس  وسعت لك ىشء وقال رسوهل 

الوحوش ىلع أوالدها وأخر تسعة وتسعني رمحة يرحم بها عباده واجلّن وابلهائم فيها يتعاطفون وبها يرتامحون وبها تعطف الطري و
قال اهلل تعاىل يا ابن آدم إنك ما دعوتىن ورجوتىن غفرت لك ما اكن منك وال أباىل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك  يوم القيامة وقال 

كرسه قريب مثلها خطايا ثم لقيتىن ال عنان السماء ثم استغفرتىن غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتىن بقراب األرض أى بضم أوهل و
ترشك ىب شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة وورد أول ما يقوهل تعاىل للمؤمنني هل أحببتم لقاىئ فيقولون نعم يا ربنا فيقول لم فيقولون 

افىن ىف رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرىت وإن اهلل تعاىل قال ال أمجع لعبدى خوفني وال أمنني فإن هو خ
ادلنيا أمنته يوم القيامة فاخلوف زاجر عن املعاىص والرجاء قائد للطاعة فمن لم يكونا عنده كذلك اكنا حديث نفس ال يعتّد بهما 
وينبىغ للمؤمن املستقيم أن يكون خوفه ورجاؤه كجناىح طائر وكفىت مزان وللمخلط غلبة اخلوف لزجره إذ لو غلب عليه 

من حيث ال يشغر  ﴾2/41﴿سعة الرمحة فيتجرأ ىلع اهلل بالوقوع ىف املعصية واتلباعد عن الطاعة فيهلك  الرجاء لربما تذكر معه
احلق  وهو ردّ ﴿ ﴾ ىلع عباد اهلل﴿اتلكرب ﴾ منها ﴿الكرب﴾ أى ووقد وقع فيه كثري من العاّمة املغرّتين كما قاهل ىف انلصائح ﴿

ح املوحدة واملهملة أى رّده ودفعه وغمط انلاس بفتح املعجمة وسكون امليم الكرب بطر احلق بفت ﴾ كما قاهل واستحقار انلاس
 وباملهملة أى احتقارهم وازدراؤهم وكذا غمصهم باملهملة وىف رواية احلاكم وازدراء انلاس وأفحش أنواعه اتلكرب ىلع اهلل 

ال تعاىل إن اذلين يتكربون عن عبادىت كتكرب فرعون ونمرود حيث استنكفا أن يكونا عبدين هل تعاىل واّدعيا الربوبية ق
بأن يمتنع من االنقياد هل تكربا جهال وعنادا  هنم داخرين أى صاغرين لن يستنكّف املسيح اآلية أو ىلع رسوهل سيدخلون ج

الكربياء كما حىك اهلل ذلك عن كفار مكة وغريهم من األمم واتلكرب ىلع عباد اهلل وإن اكن دون ما ذكر إال أنه عظيم إثمه ألن 
والعظمة يليقان بامللك القادر القوّى املتني دون العبد العاجز الضعيف فتكربه فيه منازعة هلل ىف صفته فهو كعبد أخذ تاج ملك 
وجلس ىلع رسيره فما أعظم استحقاقه للمقت وأقرب استعجاهل للخزى وذلا قال تعاىل كما ىف احلديث الكربياء رداىئ فمن نازعىن 

وىف رواية عذبته وىف أخرى ألقيته ىف جهنم أى ألنها من صفاته اخلاصة به فاملنازع فيها منازع ىف بعض صفاته  ىف رداىئ قصمته
وأيضا فاتلكرب ىلع عبيده تعاىل ال يليق إال به فمن تكرب عليهم فقد جىن عليه إذ من استذّل خواص غلمان امللك منازع هل تعاىل 
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اجللوس ىلع رسيره ومن الزم هذا الكرب بنوعيه خمالفة أوامر احلق ومنه من يتجادلون ىف ىف بعض أمره وإن لم يبلغ قبح من أراد 
مسائل ادلين باهلوى واتلعصب ألن املتكرب تأىب نفسه من قبول سمعه من غريه وإن اتضح سبيله بل يدعوه كربه إىل املبالغة ىف 

هلذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون وإذا قيل هل اتق اهلل أخذته تزييفه وإظهار إبطاهل فهو ىلع حّد وقال اذلين كفروا ال تسمعوا 
 كىف باملرء إثما إذا قيل هل اتق اهلل أن يقول عليك بنفسك وقال  فحسبه جهنم وبلئس املهاد قال ابن عباس العّزة باإلثم 

خللق يدعو إىل اتلكرب ىلع اخلالق أال ترى لرجل لك بيمينك فقال متكربا ال أستطيع فشلت يده فلم يرفعها بعد فإذن اتلكرب ىلع ا
أن إبليس ملا تكرب ىلع آدم وحسده جرّه ذلك إىل تكربه ىلع اهلل تعاىل وخمالفة أمره فهلك هالاك مؤبدا فاحلامل ىلع اتلكرب إنما 

م من علم أو واعتقاده كماال ىف نفسه تمز به عليه ﴾ ورؤيته أنه خري من كثري من خلق اهللهو استعظام الشخص نفسه ﴿
عمل أو نسب أو مال أو مجال أو جاه أو قّوة أو كرثة أتباع فاتلكرب أرسع إىل العلماء اذلين لم يمنحوا نور اتلوفيق منه إىل غريهم 
ألن الواحد منهم يرى غريه بالنسبة إيله اكبلهيمة فيقرص ىف حقوقه الىت طلبها الشارع منه اكلسالم والعيادة والبرش ويطلب منه 

 خيّل بىشء من حقوقه ملحبة الرتفع عليه وفاعل ذلك أجهل اجلاهلني ألنه جهل مقدار نفسه وربه وخطر اخلاتمة وعكس أن ال
املوضوع إذ من شأن العلم أن يوجب مزيد اخلوف واتلواضع لغظم حجة اهلل عليه بالعلم وتقصريه ىف شكر نعمته لكن سبب 

لم خيلص انلية فيه ىلع غري وجهه فأنتج هل تلك القبائح وكذلك العمال اذلين ظهرت ذلك أن علمه إما أنه يرجع إىل ادلنيا أو أنه 
يتوّددون إيلهم بقضاء مآربهم املبالغة ىف إكرامهم فريون حينئذ أنهم أرفع عليهم سيما الصاحلني يرسع إيلهم الكرب لكون انلاس 

ما دروا أن ذلك ربما يكون سببا لسلبهم كما وقع أن لعدم وصوهلم إىل صور أعماهلم ودونهم يكون انلاس  ﴾2/41﴿وأحق بأن 
خليعا من بىن إرسائيل جلس إىل اعبد يلنتفع به فأنف من جمالسته وطرده فأوىح اهلل إىل نبيهم أنه غفر للخليع وأحبط عمل 

 والعابد املعجب وقد ينتىه العابد فاجلاهل العاىم إذا تواضع وذّل هيبة هلل وخوفا منه فقد أطاع بقلبه فهو أطوع من العالم املتكرب
احلمق والغباوة ببعض العباد إىل أنه إذا أوذى يتوعد مؤذيه ويقول سرتون ما ُيّل به وإذا نكب مؤذيه عّد ذلك من كراماته لعظم 

ن يعاجلوا قدر نفسه عنده واستيالء اجلهل عليه حبمقه بني العجب والكرب واالغرتار باهلل وقد قتل مجاعة األنبياء وماتوا من غري أ
ىف الظاهر عليهما معّول ادلين وادلنيا اتضح لك ذلين لبعقاب ىف ادلنيا فما مرتبة هذا اجلاهل وإذا اتضح لك كرب هذين انلوعني ا

كرب ابلقية من ذوى األموال واجلاه وغريهم فاملتكرب بالنسب قد يرى من ليس كنسبه مثل عبده وكذا باجلمال وأكرث ما جيرى بني 
هن وكذا باملال كما يشاهد بني أرباب ادلنيا واملناصب واملتاجر وغريها وكذا باألتباع واجلند وأكرث ما جيرى بني امللوك النساء وحنو

ومما يهيج الكرب ويسعر ناره العجب واحلقد واحلسد والرياء إذ اتلكرب خلق باطن ألنه استعظام انلفس ورؤية قبوهلا فوق قدر الغري 
فإن من أعجب بىشء من عمله أو علمه أو غريهما استعظم نفسه وتكرب وتمرّد وجترب وأما غري  وموجبه احلقيىق هو العجب

 العجب مما ذكر فإنما هو سبب للتكرب الظاهر ألن باعثه ىلع املتكرب عليه هو احلقد واحلسد وىلع غريه هو الرياء
قوهل واستفتحوا وخاب لك جبار عنيد كذلك يطبع اهلل اعلم أن الكرب من الكبائر لقوهل تعاىل ما رصف عن آياىت اآلية و﴿تنبيه﴾ 

ال يدخل اجلنة أحد ىف قلبه  ىلع لك قلب متكرب جبار إن ال ُيب املستكربين إن اذلين يستكربون عن عبادىت اآلية وقوهل 
ماكن يساقون إىل مثقال حبة من خردل من كرب ُيرش املتكربون يوم القيامة أمثال ادلّر ىف صور الرجال يغشاهم اذلّل من لك 

سجن ىف جهنم يسىم بولس يعلوهم نار األنيار يسقون عصارة أهل انلار وطينة اخلبال وبولس بموحدة مضمومة فواو ساكنة فالم 
مفتوحة فمهملة واخلبال بفتح املعجمة فاملوحدة لككم بنو آدم وآدم خلق من تراب يلنتني قوم يقتخرون بآبائهم أو يلكونن أهون 

اجلعالن إياكم والكرب فإن إبليس محله الكرب ىلع أن ال يسجد آلدم ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وال ىلع اهلل من 
يوما للجن واإلنس والطري  ينظر إيلهم وهلم عذاب أيلم شيخ زان وملك كذاب واعئل أى فقري مستكرب وقال سيدنا سليمان 

ن اإلنس ومائىت ألف من اجلّن فرفع حىت سمع زجل املالئكة بالتسبيح ىف السموات ثم وابلهائم أخرجوا فخرجوا ىف مائىت ألف م
خفض حىت مست قدماه ابلحر فسمع صوتا لون اكن ىف قلب صاحبكم مثقال ذّرة من كرب خلسفت به أبعد مما رفعته وىف 

ما ىل ال يدخلىن إال ضعفاء انلاس وسقاطهم  احلديث ُتاجت اجلنة وانلار فقالت انلار أوثرت باملتكربين واملتجربين فقالت اجلنة
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من وعجزتهم فقال اهلل تعاىل للجنة إنما أنت رمحىت أرحم بك من أشاء من عبادى وقال للنار إنما أنت عذاىب أعذب بك من أشاء 
ل وهب ملا عبادى وللك واحدة منكما ملؤها ومن فارق روحه جسده وهو برىء من ثالثة دخل اجلنة الكرب وادلين والغلول وقا

خلق اهلل جنة عدن نظر إيلها وقال أنت حرام ىلع لك متكرب وقال األحنف عجبا البن آدم يتكرب وقد خرج من جمرى ابلول مرتني 
احلسن العجب من ابن آدم يغسل اخلرء بيده لك يوم مرة أو مرتني ثم يعارض جبار السموات واألرض وسئل  ﴾2/42﴿وقال 

فع معها حسنة فقال الكرب ونظر احلسن إىل أمري يمىش متبخرتا فقال أف أف شامخ بأنفه ثاىن سليمان عن السيئة الىت ال ين
عظمه مصعر خده ينظر ىف نعم غري مشكورة وال مذكورة غري املأخوذ بأمر اهلل فيها وال املؤدى حق اهلل منها فسمعه فجاءه 

ويتعني ىلع لك إنسان اخلالص من ورطته إذ  األرض مرحا معتذرا فقال ال تعتذر إىّل وتب إىل ربك أما سمعت قوهل وال تمش ىف
وال تمكن بمجرد اتلمىن بل باملعاجلة باستعمال أدويته انلافعة ىف  هو من املهلاكت وال خيلو أحد من ىشء منه فإزاتله فرض عني

الرتاب ثم املىّن ووسطه من عدم  بأن يعرف نفسه حق املعرفة بأن يتأمل أن بدايته من أذّل األشياء وأحقرها وهو إزاتله من أصله
اتلأهل الكتساب العلوم واملعارف وحيازة املناصب ونهايته الزوال والفناء والعود إىل مثل بدايته ثم إاعدته إىل ذلك املوقف األكرب 

اىل هل أىت ىلع اإلنسان ثم إىل اجلنة أو انلار ومن أظهر ما أشار للك ذلك قوهل تعاىل قتل اإلنسان ما أكفره إىل آخر السورة وقوهل تع
اآليات فمن تأمل ذلك نظائرهم علم أنه أذل وأحقر من لك ذيلل وحقري وال يليق إال اذلل واتلواضع بأن يعرف ربه يلعلم أنه ال 

اختار آخر أمره والعياذ باهلل لربما ابلطر واخليالء ولو ظهر هل تليق العظمة إال هل خبالف نفسه فإنه ال يليق به الفرح حلظة فكيف 
أن يكون بهيمة ولو لكبا سيما إن اكن ىف علمه تعاىل أنه من أهل انلار فمن هذا حاهل واعقبته كيف يتكرب ويرى نفسه شيئا وأّى 
عبد لم يذنب ذنبا يستحق به العقوبة إال أن يعفو عنه الكريم بفضله فمن تأمل ذلك حقيقة اتلأمل زال عنه انلظر لعلمه وعمله 

وفّر إيله من لك ىشء وعلم أنه أحقر وأذل ىشء كيف وهو جيوز أن يكون عند اهلل شقيا ومما يظهر اتلكرب  وحنوهما وتواضع هلل
الاكمن ىف انلفس ويعلم به من سّولت هل نفسه أنها متزنهة عنه أن يناظر ىف مسئلة مع بعض أقرانه ويظهر احلق ىلع يد صاحبه 

حلق ىلع يديه واكن كذلك مع لك مناظر ظهرت القرائن ىلع براءته من الكرب فإن اطمأن لقبوهل وأعلن بشكره وفضله إذ ظهر هل ا
وإن اختّل رشط من ذلك فهو اكمن فيه فعليه عالجه باتلفكر فيما مّر وحنوه إىل أن تنقطع عروقه من نفسه وبأن يقدم أقرانه ىلع 

أن يرتك صفهم وجيلس مع انلعال اكن ذلك عني نفسه ىف املجالس وحنوها لكن ىلع وجه ال يظن به فيه أنه أظهر تواضعا وإال ك
الكرب وبأن جييب دعوة الفقري وُيادثه وجيالسه ويمّر ىف األسواق حلاجته وحاجة الفقراء واملنقطعني وبأن ُيمل حاجته وحاجة 

اء ولك ذلك من غريه فإن ذلك براءة من الكرب كما ىف احلديث ويستوى ذلك عنده ىف اخلال وُيرضة املأل وإال فهو متكرب أو مر
أمراض القلوب وعللها املهلكة إن لم يتدارك وقد أهمل انلاس طبها واشتغلوا بطب األجساد مع أنه ال سالمة ىف اآلخرة إال 

 ﴾ ىلع عباد اهلل تعاىلاحلقد﴾ منها ﴿وإال من أىت بقلب سليم أى من الرشك أو مما سوى اهلل واهلل وىّل اتلوفيق واهلداية ﴿بسالمتها 
ا ينشأ عن كتمان الغضب بسبب العجز عن التشىف حاال فريجع للباطن وُيتقن فيه فيتمكن به بغض من ُيقد عليه ﴾ موهو﴿

﴾ هل ىف قلبه دائما فيتمىن زوال نعمته ويغّم بها ويفرح بمصيبته ويشمت ببليته ويطلق لسانه فيه بما ال إضمار العداوة﴿ وحسده و
 ﴾ صار طبيعة للشخص ولم يقدر ىلع دفعه وإذا﴿ ة ولك ذلك شديد اتلحريم وُيل ويؤذيه ويمنعه حقه من صلة ورّد مظلم

تعاىط سببه إذ هو ملكف بعدم تعاىط سبب املحرم وعدم  ﴾2/43﴿ ﴾ حرم عليه من حيث إنهعمل بمقتضاه ولم يكرهه﴿
املؤمن  الكبائر لقوهل  العمل بمقتضاه وكراهيته ومثله ىف ذلك العجب والكرب واحلسد كما قاهل العالمة السحيىم ثم هو من

وإن اهلل يطلع ىلع عباده ىف يللة انلصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم املسرتمحني ويؤخر أهل احلقد كما هم ليس حبقود 
عليه وىف حديث فيغفر للمؤمنني ويمىل للاكفرين ويدع أهل احلقد حبقدهم حىت يدعوه وورد تعرض األعمال ىف لك مجعة يوم 

يوم اخلميس فيغفر للك عبد مؤمن إال عبدا بينه وبني أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حىت يفيئا أى يصطلحا كما ىف االثنني و
حديث آخر وروى يزنل اهلل أى أمره ورمحته إىل سماء ادلنيا يللة انلصف من شعبان فيغفر للك مؤمن إال العاق واملشاحن وىف 

﴾ لغة احلسد وهو﴾ منها ﴿وىف ذم الغضب يشمله اكحلسد إذ هما من نتاجئه ﴿حديث إال رجل مرشك أو مشاحن ولك ما ورد 
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﴾ هل سواء واستثقاهلا﴿ ﴾ دينية اكنت أو دنيوية وتمىن زواهلا عنهملسلمىلع انلعمة ﴿ ﴾ بتخفيف ايلاء وتشديدهاكراهية﴿ ورشاع
﴾ إذا﴿ لصاحبه أخس األخساء ألنه باع آخرته بدنيا غريه وأراد انتقاهلا إيله أم لغريه أم لم يرد انتقاهلا ألحد وهذا أقبح وأرّش ويقال 

وخرج به الغبطة فإنها  ﴾ حرم أيضامن حيث تعاىط السبب كما مرّ عمل بمقتضاه﴿ ﴾ كرهه ولكنهلم يكرهه أو﴿ صار كذلك و
وبة والزاكة فيجب أن تمىن مثل نعمة الغري من غري زواهلا عنه وتكون واجبة إن اكنت تلك انلعمة واجبة اكإليمان والصالة املكت

ُيب أن يكون مثل القائم بذلك وإال اكن راضيا باملعصية والرضا بها حرام ومندوبة إن اكنت مندوبة اكجلّد ىف العلم واتلأيلف 
واتلدريس واملوت ىف حنو مكة واملدينة وإنفاق املال ومباحة إن اكنت مباحة اكنلاكح وتسىم منافسة ومنه وىف ذلك أى الرحيق وهو 

اب أهل اجلنة فليتنافس املتنافسون أى فلريغب الراغبون قال ىف الزواجر نعم املنافسة ىف املباحات تنقص من الفضل وتناقض رش
الزهد والرضا واتلولك وُتجب عن املقامات الرفيعة من غري إثم نعم ينبىغ اتلنبه دلقيقة ىه أن من أيس من أن ينال نعمة الغري 

قص عن صاحبها فيجب مساواته وال ُتصل حينئذ إال بزواهلا عنه فإن اكن حبيث لو قدر ىلع إزاتلها فبالرضورة أنه يعتقد أنه نا
فهو حسود حسدا مذموما وإن اكن عنده تقوى تمنعه عن إزاتلها مع قدرته عليها وعن حمبة زواهلا عنه فال إثم عليه عنه أزاهلا 

وبعيد ممن يريد مساواة غريه ىف انلعمة فيعجز عنها سيما ابن آدم حسود ألن هذا أمر جبىل ال ينفك عنه ولعله املعىّن ىف خرب لك
األقران أن ينفك عن امليل إىل زواهلا فهذا احلّد من املنافسة يشبه احلسد املحرم فينبىغ االحتياط اتلام فإنه مىت صفا ملحبة نفسه 

إن قوى إيمانه ورسخ قدمه ىف اتلقوى ومهما حركه ومال لزوال تلك انلعمة عنه فهو مرتكب للحسد احلرام وال يتخلص عنه إال 
خوف نقصه عن غريه جرّه إىل احلسد املحظور وإىل ميل الطبع إىل زوال نعمة الغري حىت يزنل ملساواته وهذ ال رخصة فيه بوجه 

راهته هل كفارة هل ادلين أم ادلنيا قال الغزاىل ولكن ذلك يعىف عنه ما لم يعمل به إن شاء اهلل وتكون كسواء اكن ىف مقاصد 
ويطلق احلسد ىلع املنافسة جمازا ومنه حديث ال حسد إال ىف اثنتني أى خصلتني رجل أى خصلة رجل آتاه اهلل ماال فسلطه ىلع 
هلكته أى إهالكه ىف اخلري ورجل أى خصلة رجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقىض بها ويعلمها انلاس وأحسن ما قيل ىف احلكمة أنها 

ثالث هّن أصل لك خطيئة فاتقوهّن  ﴾ ﴿2/44ع ثم إن احلسد من الكبائر إذ هو أصل للك خطيئة كما قال العلم انلاف
مع علتها بقوهل إياكم والكرب فإن إبليس محله الكرب ىلع أن ال يسجد آلدم وإياكم واحلرص أى ىلع  واحذروهّن وقد بينها 

صاحبه رة وإياكم واحلسد فإن ابىن آدم إنما قتل أحدهما وهو قابيل اتباع الشهوات فإن آدم محله احلرص ىلع أن أكل من الشج
وهو هابيل حسدا وال يكاد ينجو منه أحد خلرب ثالث ال ينجو منهن أحد الطرية والظّن السوء واحلسد قيل واملراد بما بطن ىف 

لب من حسد وعجب وحقد وسوء ظّن قوهل تعاىل إنما حرم رىب الفواحش ما ظهر منها وما بطن احلسد واملشهور أنه معاىص الق
 السورة الىت جعلها تعويذا بذكر احلسد فقال ومن رّش حاسد إذا حسد وقال  وغريها كما قاهل شيخ اإلسالم وقد ختم اهلل 

احلسد يأكل احلسنات كما تأكل انلار احلطب وهو كناية عن عدم القبول كما قاهل الطيىب فال يرد ىلع أهل السنة إن احلسنة ال 
وليس مىن ذو حسد وال نميمة وال كهانة وال أنا منه ولك ابن آدم حسود تمىح واحلسد يفسد اإليمان كما يفسد الصرب العسل 

بعض انلاس ىف احلسد أفضل من بعض وال يرض حاسدا حسده ما لم يتلكم باللسان أو يعمل بايلد وال يزال انلاس خبري ما لم 
استعينوا ىلع قضاء احلوائج بالكتمان فإن لك ذى نعمة حمسود ونلعم اهلل أعداء  قال يتحاسدوا واعلم أن لك ذى نعمة حمسود 

أنه تعاىل قال احلاسد عدّو نلعمىت مسخط لقضاىئ قيل ومن أوئلك قال اذلين ُيسدون انلاس ىلع ما آتاهم اهلل من فضله وورد 
عىص اهلل بها احلسد حسد إبليس آدم أن يسجد هل  أى غري راض بقسمىت الىت قسمتها بني عبادى قال بعض السلف أّول خطيئة

فحمله احلسد ىلع املعصية واكن بعض الصاحلني جيلس جبنب ملك ينصحه ويدخل عليه بال استئذان ويقول هل أحسن إىل 
أنك املحسن بإحسانه فإن املىسء ستكفيك إساءته فحسده وزير امللك وعمل هل حيلة لقتله فسىع به إىل امللك فقال إنه يزعم 

أخبر وأمارة ذلك أنه إذا قرب منك وضع يده ىلع أنفه فقال امللك حىت أنظره فخرج وداعه من مزنهل وأطعمه ثوما فخرج إىل امللك 
فقال هل امللك ادن مىن فدنا ووضع يده ىلع فيه خمافة أن يشم منه راحئة اثلوم فقال امللك ىف نفسه صدق وقال هل مثل قوهل كعادته 

ال يكتب خبطه إال جبائزة أو صلة فكتب هل خبطه بلعض عماهل إذا أتاك حامل الكتاب فاذحبه وأسلخه وأحش  فالن واكن امللك
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جدله تبنا وابعث به إىّل فأخذ الكتاب فقال خط امللك ىل بصلة وخرج فلقيه الوزير وقال هل ما تقول فيمن يرُيك من تعب السفر 
الكتاب وأعطاه ألىف دينار وذهب إىل العامل بالكتاب فأخربه العامل بما فيه فقال ويعطيك ألىف دينار فقال هل افعل ما رأيت فأخذ 

هل إن الكتاب ليس ىل اهلل اهلل ىف أمرى حىت أراجع امللك فقال العامل ليس ىف الكتاب مراجعة ففعل به ما ىف الكتاب ثم اعد 
هل لقيىن فالن وأخذه مىن فقال امللك إنه ذكر ىل أنك تزعم  الرجل إىل امللك فقال هل ما اكن يقوهل كعادته فعجب امللك وسأهل فقال

أىن أخبر فقال هل ال قال فلم وضعت يدك ىلع أنفك وفيك قال أطعمىن فالن ثوما فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجع إىل ماكنك 
ال تظهر الشماتة  رّس قوهل  فقد كفت املىسء إساءته ثم خلع عليه واختذه وزيرا فتأمل رمحك اهلل شؤم احلسد وما جّر إلىه تعلم

ألخيك فيعافيه اهلل ويبتليك وقال ابن سريين ما حسدت أحدا ىلع ىشء من أمر ادلنيا ألنه إن اكن من أهل اجلنة فكيف أحسده 
رداء أحسده ىلع أمر ادلنيا وهو يصري إىل انلار وقال أبو ادل ﴾2/45﴿ ىلع ادلنيا وىه حقرية ىف اجلنة وإن اكن من أهل انلار فكيف

لك انلاس أقدر ىلع رضاه إال حاسد نعمة فإنه ال يرضيه إال  ما أكرث عبد للموت ذكرا إال قّل فرحه وقّل حسده وقال معاوية 
يا ابن آدم ال ُتسد  زواهلا وقال أعراىب ما رأيت ظاملا أشبه بمظلوم من حاسد إنه يرى انلعمة عليك نقمة عليه وقال احلسن 

اه اهلل لكرامته عليه فال ُتسد من أكرمه اهلل تعاىل وإن اكن بغري ذلك فال ُتسد من مصريه إىل انلار أخاك فإن اكن اذلى أعط
وقال بعضهم احلاسد ال ينال من املجالس إال مذمة وذال وال ينال من املالئكة إال لعنة وبغضا وال ينال من اخللق إال جزاع وغما 

عند املوقف إال فضيحة وهوانا ونكاال ومن ثمرات احلسد وقبحه االعرتاض ىلع اهلل وال ينال عن الزنع إال شّدة وهوال وال ينال 
 فيما فعله وحب إزالة فضله عمن هو أهل هل كما قيل

 أال قـــل ملــن بـات ىل حاســـدا
 أســـأت عــىل اهلل ىف فعــــــله

 
 

 أتــدرى عـىل مــن أسـأت األدب
 ألنــك لـم تــرض ىل مــا وهــب

صاحبه مذموم دنيا وأخرى معذب ىف ادلنيا فضال عن اآلخرة ألنه منغص العيش أبد اآلباد ولكما جّدد اهلل نعمة ىلع من ُيسده ف
زاد تعبه وحزنه ومن عالمته أن ال تطاوعه نفسه باتلواضع ملن أضمر هل احلسد وال يقبل هل نصحا وال ُيب أن ينتفع به أحد وال 

لكها تتودل منه أاعذنا اهلل منه ومما يورث احلسد انلظر ملن فوقه ىف حال وخلق أئمة ادلين اخلبائث  أن يكرث أتباعه وأشياعه قال
ومن احلكمة احلسود ال يسود أى ال ُتصل هل سيادة ال ىف ادلنيا وال ىف اآلخرة بل يعود عليه فيهما رضر احلسد وهو ألم اهلّم 

 واحلزن ىف ادلنيا وألم العقوبة ىف اآلخرة
قال ىف الزواجر قد علمت قريبا معىن احلسد فال حسد إال ىلع نعمة بأن تكرهها للغري وُتب زواهلا عنه وهو حرام ﴾ ﴿تنبيه

وفسوق بكل حال نعم إن تمىن زوال نعمة فاجر من حيث إنها آلة فساده وإيذائه اخللق ولو صلح حاهل لم يتمّن زواهلا عنه فال 
ا نعمة بل من حيث كونها آلة الفساد واإليذاء ويدل ىلع ُتريمه وأنه فسوق وكبرية ما مّر حرمة ألنه لم يتمّن زواهلا من حيث كونه

من األخبار ومن آفاته أن فيه ستخطا بقضاء اهلل إذ أنعم ىلع الغري بما ال مرضة عليك فيه وشماتة بأخيك املسلم قال تعاىل إن 
أهل الكتاب لو يرّدونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وّد كثري من 

عند أنفسهم أم ُيسدون انلاس ىلع ما آتاهم اهلل من فضله واعلم أن احلسد من أمراض القلوب العظيمة وأمراض القلوب ال 
ا وال دينا إذ ال تزول نعمة أنه يرض دنيا ودينا وال يرض املحسود دنيتداوى إال بالعلم والعمل فالعلم انلافع ملرض احلسد أن تعرف 

حبسد قط وإال لم يبق هلل نعمة ىلع أحد حىت اإليمان ألن الكفار ُيبون زواهل عن أهله بل املحسود منتفع حبسدك هل دينا ألنه 
مظلوم من جهتك سيما إن أبرزت حسدك إىل اخلارج بالغيبة وهتك السرت وغريهما من أنواع اإليذاء فهذه هدايا تهدى إيله 

تك بسببها حىت تلىق اهلل يوم القيامة مفلسا حمروما من انلعم كما حرمت منها ىف ادلنيا ودنيا لسالمته من غمك وحزنك حسنا
عدوّك أعرضت  وغريهما مما يأىت ومىت انكشف غشاء بصريتك ورين قلبك وتأملت ذلك ولم تكن عدّو نفسك وال صديق

عت ىف ورطة عظيمة ىه أنه قد سخطت قضاء اهلل وكرهت قسمة اهلل به قد وق من أنك ﴾2/46﴿عن احلسد أصال ورأسا حذرا 
وعدهل وهذه جناية ىلع ادلين وكيف ال وقد فارقت بذلك األنبياء واألويلاء والعلماء العاملني ىف حبهم وصول اخلري لعباد اهلل 
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تأكل حسناته كما تأكل انلار احلطب  وشاركت إبليس والشياطني ىف حمبتهم للمؤمنني ابلاليا وزوال انلعم وهذه خبائث ىف القلب
هذا مع ما ينضم ذللك من رضرك ادلنيوى بتواىل اهلّم والغّم عليك لكما رأيت حمسودك يزتايد ىف انلعم وأنت تتناقص فيها فإن هذا 

ك فلو من مجلة آفات حسدك فأنت دائما ىف اغية احلزن والغم وضيق الصدر وتشعب القلب كما تشتىه ألعدائك وكما يشتهون ل
العقوبات ادلنيوية انلاجزة قبل العقوبات فرض أنك لم تؤمن ببعث وال حساب لاكن من احلزم ترك احلسد حىت تسلم من هذه 

األخروية فظهر أنك عدّو نفسك وصديق عدوّك إذا تعاطيت ما ترضرت به ىف ادلنيا واآلخرة وانتفع به عدوّك فيهما ورصت 
ومآال وأما العمل انلافع ذللك املرض فهو أن تكلف نفسك أن تفعل باملحسود ضد ما  مذموما عند اخللق واخلالق شقيا حال

اقتضاه حسدك فتعوّضه باذلم املدح وباتلكرب عليه اتلواضع هل وبمنع إدخال رفق عليه زيادة اإلرفاق به وهكذا فبهذا يضعف داء 
امتثل تغنم واهلل املوفق وإيله ترجع األمور وىف الرسالة احلسد ولكما زدت من ذلك زاد تناقص احلسد إىل أن ينعدم فافهم تسلم و

القشريية ورشحها إن ىف بعض الكتب احلاسد عدّو نعمىت ألنه يكرهها ىلع غريه وقال األصمىع رأيت أعرابيا عمره مائة وعرشون 
عمل عبد هل ضوء كضوء  وىف بعض اآلثار إن ىف السماء اخلامسة ملاك يمّر بهسنة فقلت هل ما طّول عمرك فقال ترك احلسد 

الشمس فيقول هل قف فأنا ملك احلسد ارضب به وجه صاحبه فإنه حاسد قيل ومن عالمات احلاسد اتلملق ملحسوده إذا حرض 
أوصيك بسبعة أشياء ال تغتابّن صالح عبادى  والغيبة هل إذا اغب والشماتة به إذا أصابته مصيبة وأوىح اهلل تعاىل إىل سليمان 

حسىب أى يكفيىن هذان ىف الزجر فال تذكر ىل ابلقية ولعله ذكرها ىف  سدن أحدا من عبادى فقال سليمان عبادى وال ُت
 وقت آخر وأنشدوا

 دـن اعداك من حســداوة مـإال ع  هاـــد ترىج إماتتــداوة قــلك الع
 والبن املعزت

 وميـا ظاملـــــا وكأنـــه مظـــــل  قـل للحسـود إذا تنفـس طعـــنة

 وأنشدوا
 طــويت أتاح هلا لســـان حسـود  وإذا أراد اهلل نشــــر فضـــــيلة

 تعاىل بعد أن رماه بعض حساده بالزنا وجناه اهلل تعاىل من ذلك هذين ابليتني وقال اإلمام أبو حنيفة 
 إن ُيســدوِن فإىن غـري الئمــهم
 فــدام ىل وهلــم مــا ىب ومـا بهـم

 
 

 اس أهل الفضل قد حسدواقبىل من انل
 دواـظا بما جيـات أكرثهم غيــوم

﴾ من املتصدق ىلع املتصدق بها عليه وهو أن يعّدد نعمته ىلع آخذها أو يذكرها ملن ال ُيب اآلخذ املّن بالصدقة﴾ منها ﴿و﴿
لب منه داعء وال يطمع فيه اطالعه عليه وقيل أن يرى أن نلفسه مزية ىلع املتصدق عليه بإحسانه إيله وذللك ال ينبىغ أن يط

 ألنه ربما اكن ىف مقابلة إحسانه فيسقط أجره وأصل املّن القطع وذللك يطلق ىلع انلعمة ألن املنعم يقطع من ماهل قطعة للمنعم
 ممنون أى مقطوععليه واملنة انلعمة أو انلعمة اثلقيلة ومنه وصفه تعاىل باملنان أى املنعم ومنه وإن لك ألجرا غري  ﴾2/47﴿

يا أيها اذلين آمنوا ال تبطلوا  لقوهل  ﴾ويبطل ثوابهاوتسمية املوت منونا ألنه يقطع احلياة وإنما اكن املّن مما ﴿ُيبط﴾ الصدقة ﴿
إياكم واملّن باملعروف فإنه يبطل الشكر ويمحق األجر ثم تال  صدقاتكم باملّن واألذى اكذلى ينفق ماهل اآليات وقد جاء عنه 

بقوهل اذلين ينفقون  للمنفقني أن يسلم إنفاقه من املّن كما بينه  نوا اآلية فيشرتط نليل اثلواب اذلى أعّده يا أيها اذلين آم
أمواهلم ىف سبيل اهلل اآلية قال ابللقيىن وقد يكون هذا الرشط يعىن عدم املّن واألذى معتربا أيضا فيمن ينفق ىلع نفسه كمن 

واملؤمنني وال يؤذى أحدا من املؤمنني مثل أن يقول لو لم أحرض ملا تّم هذا األمر ويقول  ينفق ىلع نفسه ىف اجلهاد مع انلىب 
 لغريه أنت ضعيف ال منفعة بك ىف اجلهاد ا ـهواألذى ىف اآلية املراد به اتلعيري أو الشتم وقيل املّن ذكر الصدقة واألذى إظهارها وقيل

باملسئلة ويقهره قال الغزاىل وعندى أن املّن أصال ىف القلب ويتفرع منه ىلع  املّن أن يتكرب ىلع املتصدق عليه واألذى أن يوخبه
اللسان واجلوارح فأصله أن يرى نفسه حمسنا إىل الفقري ومنعما عليه وحقه العكس بأن يرى الفقري منعما عليه بقبوهل حق اهلل 
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اهلل وال ينظر إيلهم وال يزكيهم وهلم عذاب أيلم وقرأها  ثالثة ال يكلمهم منه واعلم أن املّن من الكبائر كما ىف الزواجر لقوهل 
ثالثا فقيل هل خابوا وخرسوا من هم فقال املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الاكذب وىف رواية املنان ال يعطى شيئا إال منه وىف 

ر وال يدخل اجلنة منان وىف رواية وثالثة احلديث أربعة ال ينظر اهلل تعاىل إيلهم يوم القيامة اعق ومنان ومدمن مخر ومكذب بقد
 ال ُيجبون عن انلار اعق ومنان ومدمن اخلمر قال فيها وهو ظاهر من هذه األحاديث للوعيد الشديد املذكور فيها

داء صفاته تعاىل العلية ومن صفاتنا املذمومة ألنه منه تعاىل إفضال وتذكري بما جيب ىلع اخللق من أ﴿تنبيه﴾ إنما اكن املّن من 
واجب شكره ومنا تعيري وتكدير إذ آخذ الصدقة مثال منكرس القلب ألجل حاجته إىل غريه معرتف هل بايلد العليا فإذا أضاف 
املعطى إىل ذلك إظهار إنعامه تعديدا عليه أو ترفعا أو طلبا ملقابلته عليه خبدمة أو شكر زاد ذلك ىف مرضة اآلخذ وانكسار قلبه 

به وهذه قبائح عظيمة ىلع أن فيه أيضا انلظر إىل أن هل ملاك وفضال وغفلة عن أنه تعاىل هو امللك احلقيىق  وإحلاق العار به وانلقص
وهو اذلى يرس اإلعطاء وأقدر عليه فوجب انلظر إىل جناب احلق والقيام بشكره ىلع ذلك واإلعراض عما يؤّدى إىل منازعة احلق ىف 

اهلل تعاىل هو املعطى واملتفضل وعن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أنه اكن أبوه يقول إذا فضله وجوده إذ ال يمّن إال من غفل عن أن 
أعطيت رجال شيئا ورأيت أن سالمك نثقل عليه أى لكونه يتلكف لك قياما وحنوه ألجل إحسانك إيله فكيف سالمك عنه 

ري ىف املعروف إذا أحىص ومما أنشد لسإمام وفعلت وفعلت فقال هل اسكت فال خوسمع ابن سريين رجال يقول آلخر أحسنت إيلك 
 الشافىع 

 ال ُتمــــــلن مـــــــــن األنــا
 واخــــرت نلفســـــك حظـــــها
 مـــــنن الرجــــال ىلع القــــلو

 
 
 

 م علـــــــــيك منـــــــــــــه
 واصــــرب فإن الصــــرب جنــــة
 ب أشــد مـــن وقـــع األسنـــه

 وبلعضهم ﴾2/48﴿
 وصاحـب سلفــت منـــه إىل يـد
 ملا تيقــن أن ادلهــــر حـــاربىن
 أفسدت باملّن ما قدمت من حسن

 
 
 

 أبطـى عليــه ماكفأىت فعــــاداىن
 أبـدى انلـــدامة ممـــا اكن أوالىن
 يلـس الكـريم إذا أعـطى بمنــان

حبيث تغلب معاصيه طاعته وهو من الكبائر املهلكة  ﴾اذلنب﴿أو صغائر من صغرية  ﴾ىلع﴿دمان ﴾ أى اإلاإلرصار﴿منها ﴾ و﴿
 بعيد عن اهلل ممقوت قال تعاىل ىف شىق الىلع معصية إ عنه وترك املأمور به وال يرصّ  ن ومعاندة اهلل تعاىل بفعل املنىهملنافاته اإليما

 ما فعلوا وهم يعلمون وفرس القاضيان املاوردى والطربى  يرصوا ىلعوال إىل اهلل تعاىل من شؤم اذلنوب وصف اتلوابني واهلاربني
ولم يرصوا بأن لم يعزموا ىلع العود ويوافقه قول ابن الصالح اإلرصار اتللبس بضد اتلوبة باستمرار العزم ىلع اإلرصار ىف قوهل تعاىل 

وليس لزمن ذلك وعدده حرص وقال ابن حز ما يطلق عليه الوصف بصريورته كبرية  خل به ىفاملعاودة واستدامة الفعل حبيث يد
عبد السالم اإلرصار أن تتكرر منه الصغرية تكرارا يشعر بقلة مباالته بدينه إشعارا ارتكاب الكبرية بذلك قال وكذلك إذا 

بط الزواجر وإنما ُيتاج ملعرفة ضا بائر إ ـهقال ىفاجتمعت صغائر خمتلفة األنواع حبيث يشعر جمموعها بما يشعر به أصغر الك
دار ىلع غلبة الطااعت أو املعاىص اإلرصار ىلع الضعيف أن مطلق اإلرصار ىلع الصغرية يصريها كبرية أما ىلع املعتمد السابق فامل

الطااعت وإنما يقابل أفراد الطااعت بأفراد املعاىص من غري نظر إىل  نظر إىل مضاعفة هلا بالعرف أنه ال ويؤخذ من ضبط ابللقيىن
 اه يتجه سلب العدالة وطاعته واذلىبعضهم فيما لو استوت معاصيه وتردد  املضاعفة

﴿تنبيه﴾ قال مجع حمققون منهم اإلمام ليس ىف اذلنوب صغائر وقال ابن عطاء اهلل ال كبرية مع االستغفار وال صغرية مع اإلرصار 
نبا نكت ىف قلبه نكتة سوداء فإن جالها أى ألن اتلوبة تمحق الكبائر واإلرصار ىلع الصغرية كبرية وورد أن العبد إذا أذنب ذ

باتلوبة واالستغفار وإال نكت فيه أخرى حىت يسوّد فذلك هو الطبع والران ومآل من شىق بالطبع اخللود ىف انلريان والصحيح أن 
ومخسني ونقل عن ىف اذلنوب الصغائر والكبائر وقد عّد منهما مجلة ىف اُتاف انلبيل وبلغ ىف الزواجر الكبائر حنوا من أربعمائة 
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 سعيد بن جبري أنه عدها إىل سبعمائة واهلل أعلم
﴿تنبيه﴾ آخر قال ىف اُتاف انلاسك قال بعض العارفني اذلنب من األمر بمزنلة اذلنب من الرأس والعبد أصله الطاعة إذ هو ممتثل 

نتىف باألصل ألنه عرض والعرض ال بقاء هل اتلأخر واللتكوين ملا قيل هل كن ثم عرضت هل املخالفة املسماة ذنبا فأشبه اذلنب ىف 
وإن اكن هل حكم حال وجوده ثم إنه فيه عفو اهلل ومغفرته وطرد أذى االنتقام واملؤاخذة كما أن ذنب ادلابة سرت عورته وطرد 

رتم لغفر واذلى نفس حممد بيده لو أخطأتم حىت تمأل خطاياكم ما بني السماء واألرض ثم استغف اذلباب عنها بتحريكها قال 
تعطف بعباده وتعرّف بسعة رمحته قال  لكم وىف رواية لوال ختطئون جلاء اهلل بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر هلم فهذا منه 

وقلة االحتفال منهم بمواقعة اذلنوب كما قد يتوهم  ﴾2/49﴿شارح املشاكة وليس هذا احلديث واردا لتسلية املنهمكني ىف اذلنوب 
ه تعاىل قد يعفو عن املذنبني وُيسن اتلجاوز عنهم يلطمعوا ىف اتلوبة واالستغفار واملعىن املراد منه أنه تعاىل كما بل مورده بيان أن

أحب أن ُيسن إىل املحسن أحب أن يتجاوز عن املىسء وقد دل عليه غري واحد من أسمائه تعاىل اكلغفار ا ـهمع زيادة من رشح 
 اخلطبة واختصار

جر هو من هاجر اذلنوب واخلطايا وإن الرب ال يبىل واذلنوب ال تنىس وادليان ال يفىن وكن كما شئت كما روى أن املها ﴿خاتمة﴾
تدين تدان أى إنك إن عملت خريا جتد ثوابه أو رشا جتد عقابه قيل قبلت توبة آدم خبمس ولم تقبل توبة إبليس خبمس فآدم أقّر 

يقنط من رمحة اهلل وإبليس عكس وعن إبراهيم بن أدهم ألن أدخل انلار وقد  باذلنب وندم عليه والم نفسه وأرسع ىف اتلوبة ولم
أطعت اهلل أحب إىّل من أن أدخل اجلنة وقد عصيته ومعناه لو دخل اجلنة وقد عىص فاحلياء منه تعاىل باق ينغص عليه اجلنة ولو 

وأنا أبكى عليه منذ أربعني سنة وهو أنه أخذ  دخل انلار وقد أطاع لم يكن هل حياء فريىج خروجه منها وعن بعضهم أذنبت ذنبا
واملعىن أن ما اكن أعظم عند أعظم اذلنوب عند اهلل أصغرها عند انلاس وعكسه  طينة من جدار جاره فغسل بها يده وعنه 

به وعن عوام وأعظم اذلنب عنده تعاىل ما أرّص عليه صاحاملذنب خاف منه فيغفر هل وما اكن صغريا عنده لم يبال به فيدوم عليه 
بن حوشب أربع بعد اذلنب رّش من اذلنب االستغفار واالغرتار واالستبشار واإلرصار ولذلنب عرشة عيوب سخط اخلالق وتقريب 
العدّو واتلباعد عن اجلنة والقرب إىل انلار وجفاء من هو أحب إيله وهو نفسه وتنجيسها به وقد خلقت طاهرة وأذى احلفظة 

وإشهاده ىلع نفسه األرض والليل وانلهار وأذيتهم وإحزانهم وخيانته مجيع اخللق من آدىم وغريه إذ يقل  ىف قربه وإحزان انلىب 
املطر باذلنب وقال حكيم إياك واذلنب فإنه شؤم فيصري شؤمه حجر املنجنيق فيرضب ىلع حائط الطاعة فيكرس احلائط ويدخل 

نب ُيصد انلدامة قال بعض العلماء لك شغلة يعمل بالطاعة ولكن ريح اهلوى ويطفئ رساج املعرفة وىف اإلجنيل من يزرع اذل
وىف القرآن ديلل ىلع أن ترك اذلنب أفضل من فعل الطاعة وذلك أنه تعاىل رشط ىف الكريم من يرتك املعصية قال السمرقندى 

ة فله عرش أمثاهلا وقال ونىه احلسنة املىجء بها إىل اآلخرة وىف ترك اذلنوب لم يشرتط شيئا سوى الرتك فقال من جاء باحلسن
املسلمني وهو شديد  باهلل﴾ تعاىل ﴿و﴾ كذا ﴿بعباد اهلل﴾  سوء الظن﴾ منها ﴿وانلفس عن اهلوى فإن اجلنة ىه املأوى ا ـه﴿

ال يمت أحدكم إال وهو حمسن الظن بربه وأنه تعاىل يقول إنا عند ظن عبدى ىب فليظن ىب ما  قال  القبح ال سيما ىف حقه 
وخصلتان ليس فوقهما ىشء من الرش سوء الظن باهلل وسوء الظن بعباده قال ىف انلصائح ومعىن سوء الظن باملسلمني أن يظن شاء 

بهم السوء ىف أقواهلم وأفعاهلم الىت ظاهرها اخلري ويظن بهم خالف ما يظهرون من ذلك هذا اغيته ومنه أيضا يزنل أفعاهلم وأقواهلم 
وىف الزواجر الظن بهم  ﴾2/51﴿مع إماكن تزنيلها ىلع اخلري ولكنه دون األول وعكسه حسن الرش املحتملة اخلري والرش ىلع 

ومنها أى الكبائر سوء الظن باملسلمني قال تعاىل اجتنبوا كثريا من الظن ومن حكم برش ىلع غريه بمجرد الظن محله الشيطان 
اللسان ىف عرضه ولك هذه مهلاكت ويتعني االحرتاز واتلوّرع عن تهمة ىلع احتقاره وعدم القيام حبقوقه واتلواىن ىف إكرامه وإطالة 

األعداء واألرشار فإنهم ال يظنون بانلاس لكهم إال الرش ولك من رأيته  ىء الظن بانلاس طابلا إلظهار معايبهم فاعلم أن ذلك 
يوب خلبث باطنه فهذه من بعض مداخل اخلبث باطنه وسوء طويته فإن املؤمن يطلب املعاذير لسالمة صدره واملنافق يطلب الع

الشيطان إىل القلب إذ ليس ىف اآلدىم صفة مذمومة إال وىه سالح الشيطان وبها يستعني ىلع إضالهل وإغوائه فاجلأ إىل اهلل وفّر 
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اء اهلل من ذلك واختذ اذلكر سمريا وتذكري اآلخرة معينا وظهريا وأدم ذلك ُتفظ إن شإيله من ماكيده لعل اهلل ينجيك منها برمحته 
بتحريك ادلال وتسكينها من قدرت أحطت بمقداره وأل فيه عوض عن املضاف ﴿و﴾ منها ﴿اتلكذيب﴾ بالقضاء و ﴿بالقدر﴾ 

إيله أى بتقدير اهلل تعاىل األمور وإحاطته بها وهو لغة اتلقدير واحلكم واتلعظيم واصطالحا عند األشاعرة إجياد اهلل األشياء ىلع 
ض قوى أو مرشب حبمرة طبق ما سبق به علمه تعاىل وذلك ألنه جيب اتلصديق اجلازم به اكلقضاء وهو مقدار خمصوص كبيا

وىف رواية فال تتلكفوا علمه  الفعل مع زيادة األحاكم والرضا بهما وقد ورد عن اعئشة مرفواع القدر رّس اهلل فال تفشوا رّس اهلل 
عدامها إال بعض خواصه من األويلاء لقوهل وال ُييطون بىشء من علمه إال بما أى إن اهلل لم يطلع ىلع حكمته إجياد األشياء وإ

ص والعام ألن لك إنسان كشف هل عن شاء أى ال يعلم اخللق إال بما أراد فيجب عليهم الكتمان ىلع اطلعوا عليه حىت يظهر للخا
 اعقبة أمره لم يصح تكليفه قال الشافىع

 ومـــا شــئت اكن وإن لــم أشــأ
 قـت العــباد عـىل مـــا أردتخل

 عـىل ذا منـنت وهــذا خـذلـــت
 فمــنهم شـىق ومــنهم سعــــيد

 
 
 

 

 ومـا شـئت إن لـم تشـأ لـم يكن
 عـىل العـلم جيـرى الفـىت واملسن
 وذا قــد أعنـــت وذا لـم تعــــن
 ومــنهم قبــيح ومــنهم حســـن

ربعة يشهد أن ال هلإ إال اهلل وأىن رسول اهلل بعثىن باحلق ويؤمن بابلعث بعد املوت وبالقدر ال يؤمن أحدكم حىت يؤمن بأ قال 
أتلومىن  أنه قال لسيدنا مو ى  خريه ورشه وال جيوز االحتجاج به ىلع صدور اذلنب إال دلفع اتلعبري كما ورد عن سيدنا آدم 

وهو يصىل جببل فقال أنت  سني ألف سنة وروى أن إبليس أىت عيىس ىلع أمر قدره اهلل ىلّع قبل أن خيلق السموات واألرض خبم
اذلى تزعم أن لك ىشء بقضاء اهلل وقدره قال نعم قال فألق نفسك من اجلبل فانظر أتعيش أم ال قال أما علمت أنه تعاىل قال ال 

الفرح ﴿منها  ﴾و﴿س فخصمه عيىس خيتربِن عبدى فأنا أفعل ما شئت إن العبد ال يبتىل ربه ولكن اهلل يبتىل عبده قال طاو
بل هو من الكبائر من خلق اهلل ألن الرضا باملعصية معصية  ﴾من غريه﴿صدرت  ﴾منه أو﴿والرضا بها سواء صدرت  ﴾باملعصية

صدرى وال يقال إن الرضا بالقضاء يستلزم الرضا بها ألن القضاء اذلى جيب اإليمان به والرضا به إنما هو باملعىن امل كما ىف الزواجر
قال حجة  عليه ىف خلقها فال يناىف أنه جيب علينا بغض ذاتها وكراهتها ﴾2/51﴿بمعىن أنا نرىض خبلق اهلل املعصية وال نعرتض 

اإلسالم كمن اكن هل عدوّان أحدهما عدّو لآلخر فإنه يكره موته لكونه عدّو عدوّه ويرضاه وُيبه لكونه عدوّه هو وليس املراد به 
عناه ىف خرب امهلل إىن أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء أى املقىض ألنه ال جيب الرضا به إال إذا اكن واجبا املقىض كما ورد بم

اكإليمان وإال ندب أو أبيح أو كره أو حرم فاملقىض عليه بمعصية من كفر أو غريه ُيرم عليه الرضا بها من حيث الكسب وجيب 
﴾ ولم يرض بقضاىئ ولم يصرب ىلع بالىئ ولم يشكر نعماىئ فليتخذ إهل ا سواىئ﴾ ﴿قال تعاىل ﴿من  عليه من حيث أنها خلقه 

أّمنه اإلمام أو غريه من لك مسلم ملكف خمتار بكل لفظ يفيد ﴾ بكافر﴿ ﴾ اكنولو﴿ ﴾ بأحد من خلق اهلل الغدرمنها ﴿
ُتب وبكتابة ورسالة بلفظ رصيح  كأنت ىلع مامقصوده رصيح كأجزتك أو أمنتك أو ال بأس أو خوف أو فزع عليك أو كناية 

أو كناية ولو زادت املدة ىلع أربعة أشهر ألنه إذا بطل أمانه وجب تبليغه املأمن كما استظهره ىف اتلحفة قال ثم رأيتهم رصحوا به 
ة فالن بن ينصب للك اغدر لواء معرف به يوم القيامة وأن الغادر ينصب هل لواء يوم القيامة فيقال أال هذه غدر وذلك لقوهل 

فالن وىف ابن ماجه أال إنه ينصب للك اغدر لواء يوم القيامة بقدر غدرته أال وال اغدر أعظم غدرا من أمري اعمة وأخرج اخلرائطى 
﴾ واخلديعة بأحد من املكر﴾ منها ﴿و﴿ لواء الغادر يوم القيامة عند إسته وأبو داود لن يهلك انلاس حىت يغدروا من أنفسهم

املكر واخلديعة ىف انلار كما أخرجه الرتمذى وأخرج أيضا ملعون من ضاّر  ن الكبائر كما ىف الزواجر لقوهل املسلمني وهما م
من غشنا فليس منا واملكر واخلداع ىف انلار مؤمنا أو مكر به وأبو داود من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا وأبو نعيم 

 ﴾ أى آهل اآلل﴾ بعض أحد من ﴿الصحابة و﴿ ﴾ أحد منبغض﴾ منها ﴿و﴿ كرهوالرافىع ليس منا من غّش مسلما أو رضّه أو ما
أمجعني حلديث اهلل اهلل ىف أصحاىب ال  ﴾ والعلماء الصاحلني﴾ كذا من سائر املسلمني ال سيما اتلابعني منهم و ﴿و﴿ بل
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اىن ومن آذاىن فقد آذى اهلل تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحبهم فبحىب أحبهم ومن أبغضهم فببغىض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذ
ومن آذى اهلل أوشك أن يأخذه وحديث إن اهلل اختارِن واختار ىل أصحابا فجعل ىل إخوانا وأصحابا وأصهارا وسيجئ قوم بعدهم 
يعيبونهم وينقصونهم فال تؤالكوهم وال تشاربوهم وال تناكحوهم وال تصلوا خلفهم وال تصلوا معهم وحلديث من أبغضنا أهل 

حرم شفاعىت وحديث إن رجال صفن أى مجع حرشه اهلل يهوديا وإن شهد أن ال هلإ إال اهلل وحديث من أبغض أهل بيىت ابليت 
دخل انلار وحديث امهلل ارزق من أبغضىن  قدميه بني الركن واملقام فصىل وصام ثم لىق اهلل تعاىل وهو مبغض ألهل بيت حممد 

راد أنه إذا كرث ماهل كرث حسابه عليه وإذا كرث عياهل كرثت شياطينه وحديث ال ُيبنا وأبغض أهل بيىت كرثة األموال والعيال وامل
أهل ابليت إال مؤمن تىّق وال يبغضنا إال منافق شىّق وىف آخر ال يبغضنا أهل ابليت أحد إال أدخله اهلل انلار وىف آخر ال يبغضنا 

ال يعّد مؤمنا من لم جيد  اإلعالكط من انلار قال بعض العلماء أحد إال ذيد أى طرد عن احلوض يوم القيامة بسياوال ُيسدنا 
وقال سيدى عبد الوهاب الشعراىن قّدس  ليه من أهله وودله وانلاس أمجعنيوذريته أحب إيله وأعز ع اهلل  ﴾2/52﴿رسول 

العلماء وإياك ومعاداة األويلاء  اهلل روحه من اكنت عنده كراهة ألحد من العلماء فقد خالف أمر اهلل بطاعة أوىل األمر منا إذ هم
والعلماء وانلظر إىل مساويهم فربما جرّك ذلك إىل القدح ىف علماء اإلسالم ومن قدح فيهم فقد سخط من رفعه اهلل وىه جراءة 

 وم أعظم ماكئد اللعني أنه يبغض انلاس ىف العلماء فيكون عدوّه  عظيمة ومن أبغض اعملا فقد أبغض من أحبه رسول اهلل 
أن نبجل العلماء والصاحلني واألكابر  ألنهم إذا أبغضوهم لم يصغوا للعلم منهم فيضلوا ويضلوا وقد أخذ علينا العهد العام منه 

فمن أخّل بواجب حقهم من اإلكرام واتلبجيل فقد خان اهلل  وإن لم يعملوا بعلمهم ونقوم بواجب حقهم ونكل أمرهم إيله 
ذو الشيبة وذو العلم واإلمام املقسط أى العادل والالكم ىف ذلك كثري ال يستخف بهم إال منافق  وهو كفر وروى ثالثة ورسوهل 

وشهري وقد بسطه واستوفاه شيخ اإلسالم ابن حجر ىف كتابه املسىم بالصواعق املحرقة إلخوان ذوى االبتداع والضالل والزندقة 
وافتضاح الشيعة والروافض ىف كذبهم وافرتائهم عليهم بما هم  فاطلبه إن شئت لرتى ما فيه من حماسن الصحابة وأهل ابليت

وهو من أكابر اتلابعني الرافضة يهود هؤالء هذه األمة  بريئون منه رضوان اهلل عليهم أمجعني قال ىف الزواجر وقد قال الشعىب 
لو اكنوا دواب لاكنوا محريا ولو اكنوا طريا إذ لم يدخلوه رغبة وال رهبة بل مقتا ألهله وبغيا عليهم فألنهم يبغضون اإلسالم مثلهم 

لاكنوا رمخا ثم بسط وجه كونهم اكيلهود بل وأخس بما تنبىغ مراجعته وفقنا اهلل ملحبتهم واتباع السنة وجمانبة الضاللة وابلدعة 
ابلخل بما ﴾ منها ﴿وحيم ﴿وهدانا القتفاء آثار نبيه وسنته صىل اهلل وسلم عليه وىلع آهل وصحابته إنه اجلواد الكريم الرءوف الر

ىلع امللكف إخراجه مما سيأىت الالكم فيه وليس قارصا ىلع الزاكة قال تعاىل وال ُتسنب اذلين يبخلون بما آتاهم اهلل  ﴾ أوجب اهلل
من فضله اآلية وقال تعاىل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه اآلية وحىك عن مجاعة أنهم دخلوا ىلع رجل فوجدوه حزينا كثري 
ابلاكء ىلع أخ مات هل فعزوه وقالوا هل أما تعلم أن املوت سبيل ال بد مه فقال بىل ولكن أبكى ىلع ما أصبح وأمىس فيه أخ من 
العذاب فقالوا هل قد أطلعك اهلل ىلع الغيب قال ال ولكن ملا دفنته وسّويته عليه الرتاب وانرصف انلاس جلست عند قربه فإذا 

وِن وحيدا أقا ى العذاب قد كنت أصوم وقد كنت أصىل قال فأبكاىن الكمه فنبشت عنه الرتاب أفردصوت من قربه يقول آه 
ألنظر حاهل فإذا القرب يلمع عليه نارا وىف عنقه طوق من نار فشفقت عليه ومددت يدى ألرفع الطوق من رقبته فاحرتقت 

وانرصفت فكيف ال أبكى عليه وأحزن قالوا هل فما اكن أصابىع ويدى فأراهم يده فإذا ىه سوداء حمرتقة قال فرددت عليه الرتاب 
وإن اهلل يبغض  يعمل قال اكن ال يؤدى الزاكة من ماهل فقالوا هل هذا تصديق قوهل تعاىل وال ُتسنب اذلىن يبخلون اآلية وقال 
األمة بالزهد وايلقني ابلخيل ىف حياته السىّخ عند موته وخصلتان ال جيتمعان ىف مؤمن ابلخل وسوء اخللق وصالح أول هذه 

ويهلك آخرها بابلخل واألمل وال يدخل اجلنة خبيل وابلخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جنتان أى أجن بمعىن سرت واملراد 
أى تسرت بنانه وتعفو أثره املنفق فال ينفق إال سبغت ىلع جدله حىت جتّن  ﴾2/53﴿دراعن من حديد من ثديهما إىل تراقيهما فأما 

بلخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت لك حلقة ماكنها فهو يوسعها فال تتسع ومعناه أنها باإلنفاق تطول حىت تسرت بنان وأما ا
باجلنة عن نعم اهلل تعاىل ورزقه فاملنفق لكما أنفق اتسعت عليه  يديه ورجليه وبعدمه تلزق لك حلقة ماكنها فال تتسع فكىن 
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 عه سرتا اكمال وابلخيل لكما أراد أن ينفق منعه حرصه وشحه وخوف نقص ماهل فهو يمنعهانلعم وسبغت عليه حىت تسرت مجي
 إن السيد ال يكون خبيال وقال  يطلب يطلب أن تزيد نعمه وماهل وىه ال تزداد إال ضيقا وال تسرت شيئا يروم سرته وقال 

خلق اهلل اللؤم فحفه  هم وداعهم فسفكوا دماءهم قال فمنعوا زاكتهم وداعهم فقطعوا أرحامإياكم وابلخل فإن ابلخل داع قوما 
ما دمت حيا فلما حرضتك الوفاة يا ابن آدم كنت خبيال  بابلخل واملال وقال ال جيتمع اإليمان وابلخل ىف قلب رجل مؤمن وقال 

تك اذلين ُيرمون وال يورثون عمدت إىل مالك تبّدده فال جتمع خصلتني إساءة ىف احلياة ادلنيا وإساءة عند املوت انظر إىل قراب
اتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم  وهو ابلخل بما ىف يد الغري وهو وصف ذميم لقوهل ﴾ الشح﴾ منها ﴿وفأوص هلم بمعروف ﴿

وأخرج احلاكم إياكم والشح فإنما هلك من اكن قبلكم بالشح أمرهم بابلخل محلهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم 
فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا واخلطيب الشحيح ال يدخل اجلنة وطعام السىخ دواء وطعام الشحيح بالقطيعة فبخلوا وأمرهم 

داء وأبو يعىل ما حمق اإلسالم حمق الشح ىشء وبرئ من الشح من أّدى الزاكة وقرى الضيف وأعطى ىف انلائبة الطرباىن ثالثة من 
شح فإنما أهلك من اكن قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم كن فيه وىق شح نفسه وذكر حنوه وورد إياكم وال
أو يقول قائلكم الشحيح أغدر من الظالم وأّى ظلم أظلم عند اهلل من الشح فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا واخلطيب يقولون 

ريه ال جيتمع الشح واإليمان ىف قلب عبد ُيلف اهلل تعاىل بعزته وعظمته وجالهل أن ال يدخل اجلنة شحيح وال خبيل واحلاكم وغ
كما ىف مسلم وغريه يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان احلرص ىلع املال  ﴾ ىلع املال وادلنيا قال احلرص﴾ منها ﴿وأبدا ﴿

أخوف ما أخاف ىلع أمىت اهلوى وطول األمل  قلب الشيخ شاب ىلع حب اثنتني حب العيش واملال وقال واحلرص ىلع العمر 
إن اهلل يلغضب للسائل الصدوق كما يغضب نلفسه وغري ذلك من األحاديث الكثرية الواردة ىف ذّم ذلك واعلم أن  ال وق

احلرص من أسباب ابلخل وهو من الصفات اذلميمة الوخيمة الىت جبل عليها اإلنسان اكلطمع وقلة القناعة حىك أن أعرابيا اعتب 
ك من ال تفوته وتطلب أنت ما قد كفيته وكأن ما اغب عنك قد كشف لك وما أنت أخاه فقال يا أخ أنت طالب ومطلوب بطلب

 فيه قد نقلت عنه كأنك يا أخ لم تر حريصا حمروما وال زاهدا مرزوقا وىف ذلك قيل شعر وأحسن من قاهل
 ـاحـرصــــثـراء  الإأراك يزيـدك 

 فهـل لك اغيــة إن صـرت يومــا

 
 

 ــــــوتعـىل ادلنـيا كأنـك ال تم
 إيلـها قلـت حسـىب قـد رضيــت

 وآلخر
ومن ينفق السااعت ىف مجع  ﴾2/54﴿

 ماهل
 خمافــة فقـر فالـذى فعـل الفقـر 

 ونفعنا به آمني وقد بسط الالكم وأطال ىف بيان ذلك حجة اإلسالم 
خبيال وعوقب بما مر ىف األحاديث قال  ﴿تنبيه﴾ قال ىف الزواجر ابلخل رشاع منع الزاكة وأحلق بها لك واجب فمن منع ذلك اكن

الغزاىل وحّده قوم بأنه منع الواجب فمن أّدى ما جيب عليه غري خبيل وهذا غري اكف إذ من يرد اللحم واخلزب إىل قصاب أو خباز 
م هلم ومن بني نلقص حبة يعد خبيال اتفاقا وكذا من يضايق عياهل ىف تمرة أو لقمة أكلوها من ماهل بعد أن سلم ما فرض القاىض هل

يديه رغيف فحرض من يظن أنه يشاركه فأخفاه عنه عّد خبيال وقال آخرون ابلخيل اذلى يستصعب العطية وهو قارص فإنه إن 
أريد أنه يستصعب لك عطية ورد عليه أن كثريا من ابلخالء ال يستصعب حنو احلبة أو الكثري فقط لم يقدح ذلك ىف ابلخل 

ل هو عطاء بال مّن وإسعاف ىلع غري روبة وقيل عطاء من غري مسئلة وقيل الرسور بالسائل والفرح وكذلك اختلف ىف اجلواد فقي
بعطاء ما أمكن وقيل عطاء ىلع رؤية أنه وماهل هلل وهذا لكه غري حميط حبقيقة ابلخل واجلود واحلق أن اإلمساك حيث وجب 

لم  مود وهو اذلى ينبىغ أن يعرب عنه باجلود والسخاء فإنه ابلذل خبل وابلذل حيث وجب اإلمساك تبذير وبينهما وسط هو املح
يؤمر إال بالسخاء وقد قال تعاىل وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها لك البسط فتقعد ملوما أى بالغّل حمسورا أى 

بسط وكماهل أن ال يكون ناظرا بالبسط وقال تعاىل واذلين إذا أنفقوا اآلية فاجلود وسط بني اإلرساف واإلقتار وبني القبض وال
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 بقلبه إىل ما أعطاه بوجه بل ينبىغ أن ال يعلق من املال إال برصفه فيما ُيمد رصفه إيله ثم الواجب بذهل فيه إما رشاع أو مروءة واعدة
وءة فالسىخ من ال يمنعهما وابلخيل عكسه لكن مانع الواجب الرشىع كزاكة ونفقة عيال أخبل وأقبح من مانع واجب املر

اكملضايقة واالستقصاء ىف املحقرات واستقباح هذا خيتلف باختالف األحوال واألشخاص فيستقبح من ذى املال ومع اجلار واألهل 
وللبخل درجة ثاثلة وىه ما لو كرث ماهل وهو قائم بواجىب الرشع واملروءة ثم أمسك عن والصديق ما ال يستقبح مع أضدادهم 

يلكون عدة هل ىلع انلوائب وإيثارا هلذا الغرض الفاىن ىلع ما أعد اهلل هل لو أنفق من اثلواب ابلاىق  اإلنفاق منه ىف وجوه القربات
وادلرجات العلية واملراتب املرضية فهذا خبيىل أّى خبيل لكن عند األكياس دون اعمة اخللق ألنهم يرون إمساكه للنوائب مهما 

ه وإن اكن يؤّدى الزاكة وخيتلف ستقباح ذلك باختالف مقدار ماهل وشدة حاجة ىلع أنهم ربما استقبحوا منه حرمانه لفقري جبوار
الفقري وصالحه ثم هو بأداء ذينك الواجبني يربأ من ابلخل وال يثبت هل اجلود مالم يبذل زيادة عليها نليل الفضيلة ال لطمع ىف ثناء 

ريه ويتعني ىلع لك من أراد الرباءة دلينه وعرضه وكث قليل ابلذل منأو خدمة أو ماكفأة ويكون حبسب ما اتسعت هل نفسه 
اتلنصل عن داء ابلخل حذرا مما فيه من املهلاكت وال يتم ذلك إال بمعرفة سببه وعالجه فسببه حب املال إما حلب الشهوات الىت 

تة وإما حلب ذات املال وذلا ال وصول إيلها إال به مع طول األمل إذ من علم أنه يموت بعد يوم ال يبىق عنده من آثار ابلخل ىشء ابل
ترى من يتيقن أن معه ما يزيد ىلع كفايته لو اعش العمر الطبيىع وأنفق نفقة امللوك وال وارث هل ومع ذلك هو من ابلخل بماكن 

األول  ﴾2/55﴿فكزنه ُتت األرض اعملا بأنه يموت بل ربما عند موته يبتلعه ومرض مثل هذا عرس عالجه بل حمال خبالف 
شهوات يعالج بالقناعة بالسرت وبالصرب ويعالج طول األمل بكرثة ذكر املوت وانلظر ىف موت األقران وطول تعبهم ىف مجع فحب ال

املال وضياعه بعدهم ىف أقبح املعاىص وأقرب زمن ويعالج االتلفات إىل الودل باستحضاره اخلرب السابق أن رش انلاس من ترك ورثته 
ن اهلل خلق للودل رزقا ال يزيد وال ينقص وكم ممن ال خيلف أبوه فلسا صار غنيا ومن خلف هل ىلع اهلل برش وبأىف خري وقدم 

القناطري املقنطرة صار فقريا ىف أرسع وقت وبأن يتأمل ىف أحوال ابلخالء وأنهم ىلع مدرجة املقت وابلعد من لك خري وذللك جتد 
د يستقبح ابلخل من غريه كثريا ويستثقل لك خبيل من أصحابه انلفوس تنفر عنهم بالطبع وتستقبحهم حىت أن بعض ابلخالء ق

ويغفل عن أنه مستثقل ومستقذر ىف قلوب انلاس كما أن ابلخالء عنده كذلك ويتأمل ىف املنافع الىت قصد هلا املال فال فال ُيفظ 
أمعن تأمله ىف هذه األدوية انصقل فكره  منه إال ما ُيتاجه وما زاد ينبىغ هل أن يدخر ثوابه وبره عند اهلل بإخراجه ىف مرضاته ومن

أو بعضها حبسب كمال استعداده ونقصه وينبىغ هل حينئذ أن جييب أول خاطر اإلنفاق وانرشح قلبه فيجانب ابلخل بسائر أنواعه 
ثم رجع  فإن الشيطان ربما زين للنفس الرجوع عنه وذلا خطر بلعض األكابر اتلصدق بثوبه وهو ىف اخلالء فخرج فورا وتصدق به

فسئل فقال خشيت أن الشيطان يثىن عنان عزىم وال تزول صفته إال بابلذل تكلفا كما ال يزول العشق إال بالسفر عن حمل 
املعشوق وللمال فوائد دينية ودنيوية ألنه تعاىل سماه خريا وامنّت به ىلع عباده فادلنيوية ظاهرة ومن ادلينية أمهات العبادات 

كن واملنكح ورضورات املعيشة إذ ال يتفرغ لدلين إال من كىف ذلك وما ال يتوصل للعبادة إال به عبادة اكملطعم وامللبس واملس
زاد ىلع احلاجة فإنه من حظوظ ادلنيا ومنها ما يرصفه من صدقة أو هدايا أو ضيافات وحنوها من لك ما فيه فضيلة خبالف ما 

ر أو أجرة من يقوم بأشغاهل إذ لو بارشها فاتت عليه األخروية من ويكتسب به أصدقاء وصفة سخاء أو وقاية عرض من حنو شاع
علم وعمل وذكر وفكر أو ىف خري اعم كبناء مسجد ورباط وقنطرة أو سقاية بالطرق أو دور للمرىض وغري ذلك من األوقاف 

إىل أوقات متمادية وناهيك بذلك املرصدة للخريات وهذه من اخلريات املؤبدة ادلاّرة بعد املوت املستجلبة بركة أدعية الصاحلني 
خريا فهذه مجلة فوائد املال ىف ادلين سوى ما فيه من احلظوظ العاجلة اكلعز وكرثة اخلدم واألصدقاء وتعظيم انلاس هل وغري ذلك 

تمكن به منها إذ من احلظوظ ادلنيوية وكذلك للمال آفات كثرية دينية ودنيوية فمن ادلينية أنه جيّر إىل املعاىص للمما يقتضيه املال 
من العصمة أن ال جتد ومىت استشعرت انلفس القدرة ىلع معصية انبعثت داعيتها إيلها فال تستقر حىت ترتكبها وجيّر أيضا ابتداء 
 إىل اتلنعم باملباحات حىت تصري إلفا هل ال يقدر ىلع تركها حىت لو لم يتوصل إيلها إال يسىع أو كسب حرام القرتفه ُتصيال ملألوفاته
إذ من كرث ماهل كرث احتياجه إىل معارشة انلاس وربما أسخطهم وأورث العداوة واحلقد واحلسد والرياء والكرب والكذب والغيبة 
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وانلميمة وغري ذلك من املعاىص واألخالق واألحوال السيئة املوجبة للمقت واللعن وجيّر أيضا إىل ما ال ينفك عنه أحد من ذوى 
الح ماهل عن ذكر اهلل ومرضاته ولك ما يشغل عن اهلل فهو شؤم وخرسان مبني وهذا هو ادلاء العضال وهو االشتغال بإصاألموال 

فإن أصل العبادات ورسها ذكر اهلل تعاىل واتلفكر ىف جالهل وذلك يستدىع قلبا فاراغ وحمال فراغه مع ما تعلق به من إصالح املال 
اآلفات ادلينية سوى ما يقاسيه أرباب األموال ىف  ﴾2/56﴿ فهذه مجل واالعتناء بتحصيله ودفع مضاره وذلك حبر ال ساحل هل

ادلنيا قبل اآلخرة من اخلوف واحلزن واهلم والغم ادلائم واتلعب ىف دفع اخلسار وجتشم املصاعب واملشاق ىف حفظ األموال وكسبها 
وآفات وإذا تقرر ذلك فاملال ليس خبري حمض  فإذن ترياق املال أخذ القوت منه ورصف ابلاىق إىل وجوه اخلري وما عدا ذلك سموم

بل هو سبب لألمرين مجيعا يمتدح تارة ال حمالة ويذم أخرى لكن من أخذ من ادلنيا أكرث مما يكفيه فقد أخذ وال رش حمض 
يما يزيد ىلع حتفه وهو ال يشعر كما ورد ذلك وملا مالت الطباع إىل الشهوات القاطعة عن اهلدى واكن املال آلة فيها عظم اخلطر ف

امهلل اجعل قوت آل حممد كفافا فلم يطلب من ادلنيا إال ما يتمحض خريه  الكفاية فاستعاذ األنبياء من رشه حىت قال نبينا 
منها ﴾ و﴿وقال امهلل أحيىن مسكينا وأمتىن مسكينا وقال تعس عبد ادلينار وعبد ادلرهم تعس وال انتعش وإذا شبك فال انتقش 

وإن  ﴾أو معصيةوإن قلت فربما اكن فيها رضاه ﴿ ﴾من طاعة﴿  ﴾ا عظم اهللملواتلصغري ﴿  ﴾ظم اهللستهانة بما ع﴿اال
وبقدر ما يعظم اذلنب عندك يصغر عند اهلل  صغرت فربما اكن فيها غضبه واكنت سببا لالنتقام كما مّر وعن الفضيل 

س وأصغر اذلنوب عند اهلل أعظمها عند انلاس وأكربها أنه قال أعظم اذلنوب عند اهلل أصغرها عند انلا وعكسه وروى عنه 
ىف عني املذنب اكن عظيما عند اهلل تعاىل يعىن ما اكن أعظم عند املذنب وخاف منه اكن أصغر عند اهلل فيغفر هل وما اكن صغريا 

ار واالستبشار واإلرصار وقال ألنه حينئذ يدوم عليه لرؤيته إياه صغريا كما روى أربع بعد اذلنب رش من اذلنب االستصغار واالغرت
  يا اعئشة إياك وحمقرات اذلنوب فإن هلا من اهلل طابلا ويقال مثل اذلنوب الصغار كمثل من مجع خشباته صغرية يوقد منها نارا

لعل فيه باجتماعها وىف مقال انلاصحني ورد ىف احلديث إن اهلل أخىف أربعا ىف أربع أخىف رضاه ىف طاعته فال تتهاون بىشء منها ف
فلعل الرس فيه رضاه وأخىف غضبه ىف معصيته فال ُتقرّن شيئا منها فلعل فيه سخطه وأخىف رسه ىف خلقه فال ُتقرن منهم أحدا 

وأخىف املوت ىف وقته فاستعد هل فلعله يأىت فيه ا ـهوىف الزواجر عن ابن مسعود إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه ىف أصل جبل خياف أن 
جر يرى ذنوبه كذباب وقع ىلع أنفه فقال به هكذا فطار وعن بعض السلف أنه قال أذنبت ذنبا فأنا أبكى عليه يقع عليه وإن الفا

منذ أربعني سنة قيل وما هو قال أخذت طينة من حائط جارى يلغسل بها ضيف عندى يده وقال سليمان بن عبد اجلبار أذنبت 
ذلنوب شيئا وإن اكن صغريا إن الصغري عندك ايلوم كبري غدا عند اهلل قال ذنبا فاحتقرته فأتيت ىف مناىم فقيل ىل ال ُتقرن من ا

﴾ أو﴿أو من أمره أو نهيه أو وعده أو وعيده  ﴾قرآن﴿ء من ﴾ ىشأووهو يبىك ﴿املزِن من فعل اخلطيئة وهو يضحك دخل انلار 
املهلاكت بل بعضها إذا قصد به بائث املوبقات واخل ﴾ فلك ذلك من املعاىصأو جنة أو نار﴿وآتله  ﴾ رشىععلم﴿ء من بىش

السجود كيف أبعده اهلل من رمحته إىل الكفر والعياذ باهلل من ذلك كما تقدم أّول الكتاب فانظر إىل إبليس ملا أمر ب االستهزاء جيرّ 
هلل تعاىل من نار وخلقته من طني وقد قال ا لقت طينا وقال أنا خري منه خلقتىنأسجد ملن خأستصغاره ما عظم اهلل حيث قال ال

 هلل واهلل أعلممنوّها بتعظيم ما عظمه ومن يعظم حرمات اهلل ومن يعظم شعائر ا
واألذن والعني واعلم أنها رعيتك  ﴾2/57﴿﴿فصل﴾ ىف بعض معاىص اجلوارح السبعة وىه ايلد وابلطن واللسان والرجل والفرج 

د عليهم ألسنتهم اآلية فال ينبىغ ملن هل أدىن عقل أن وأنك مسئول عنها وأنها شاهدة عليك يوم القيامة بلسان فصيح يوم تشه
فإنه لم خيلقها إال لالستعانة بها ىلع أمر املعاش واملعاد وملعرفة مالذ انلعمة الىت أنعم بها ىلع يستعملها إال فيما يرىض اهلل تعاىل 

باملد والقرص وقد  ﴾ابلطن أكل الربا اىصمن مع﴿خلقه ال للعصيان وخمالفة األمر بها ﴿و﴾ سيأىت لك واحد منها ىف فصل فحينئذ 
وهو ما ترتبه الظلمة من السالطني ىف أموال انلاس  ﴾املكس﴿منها أكل ما يدخل ىلع الشخص بسبب  ﴾و﴿مر الالكم عليها 
س إىل ء من توابعها اكلكتابة عليها إال بقصد حفظ حقوق انلاوقد عد ىف الزواجر جباية املكوس وادلخول ىف ىش بقوانني ابتدعوها
 س بسائر أنواعه من جاىنية واملاكاآل آية إنما السبيل ىلع اذلين يظلمون وهو داخل ىفن تيرس من الكبائر قال فيها إأن ترد عليهم 
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فلهم يأخذون ما ال يستحقون ويدفعون لغري  املكس واكتبه وشاهده ووازنه واكئله وغريها من أكرب أنواع الظلمة بل هو منهم
خل صاحب املكس اجلنة كما يأىت ألن حلمه نبت من حرام وتلقدله بمظالم العباد ومن أين هل يوم القيامة أن وذلا ال يدمستحقه 

ال يدخل صاحب مكس اجلنة قال ابلغوى هو من يأخذ من  يؤدى ما أخذ من انلاس فيأخذون من حسناته إن اكنت قال 
يأخذون مكسا آخر ليس باسمها بل هو حرام سحت يأكلون ىف بطونهم اتلجار إذا مّروا عليه شيئا باسم الزاكة قال املنذرى واآلن 

حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وهلم عذاب شديد قال ابللقيىن يطلق املاكس ىلع من أحدث املكس وىلع من جيرى نارا 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر هل ىلع طريقته الرديئة والظاهر أن املراد به ىف خرب لقد تابت أى املرأة الىت طهرت نفسها بالرجم 

اذلى ذنبه عظيم ويؤخذ من احلديث أن من أحدث املكس تقبل توبته وأن من اسنّت شيئا إنما يكون عليه وزره إذا لم يتب ا ـه
 إن اهلل يدنو من خلقه أى برمحته فيغفر ملن يستغفر إال بلىّغ بفرجها أو عشار وعنه 

يؤخذ منه باملكس مجاعة واألحاديث ال ُتىص واعلم أن بعض فسقة اتلجار يظن أن ما  ﴿تنبيه﴾ عد ذلك كبرية ظاهر وبه رصح
ُيسب عنه زاكته إذا نواها به وهو ظن باطل ال مستند هل عندنا لكن حمبته للمال أعمته عن إبصار احلق وأصمته عن سماع ما 

هل قهرا وظلما فكيف مع ذلك خيرج الزاكة وقد جعل بعض ينفعه ىف دينه ولم يدر أنه إنما هو من تسويل الشيطان هل أنه يؤخذ من ما
العلماء املاكسني لصوصا وقطاع طريق بل أرّش وأقبح ولو أخذ منك قاطع طريق ماال فنويت به الزاكة فال يقع أيضا عنها ولقد شنع 

قائله جاهل سفيه ال يعّول عليه  العلماء ىلع بعض اجلهال الزاعمني أن ادلفع إىل املاكس بنيتها يكىف وأطال ىف رّد ما قاهل وأن
وهو االستيالء ىلع حق الغري ظلما أو فتأمله واعمل به تغنم واهلل أعلم ﴿و﴾ منها أكل ىشء مما يدخل عليه بسبب ﴿الغصب﴾ 

تعديا وقد غلظ الرشع ىف حكم رده ىف ادلنيا بأنه إذا نقص وجب رده مع أرش نقصه وأجرة مثله إن اكنت هل أجرة وإن تلف 
د مثله إن اكن مثليا أو متقوما بأقىص القيم من حني الغصب إىل اتللف وغرم أجرته وال يربأ من إثم الغصب إال باتلوبة وجب ر

ال ُيل ألحد أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفس منه وإنما قال  فإن لم يرده ىف ادلنيا طولب به ىف اآلخرة وهو من الكبائر لقوهل 
كبرية أن يكون املغصوب ربع دينار وقيل درهما وقال  ﴾2/58﴿املسلم واعترب ابلغوى ىف كونه  ذلك لشدة ما حرم اهلل من مال

احلليىم إن اكن تافها فصغرية وإال بأن اكن صاحبه ال يستغىن عنه فكبرية وقال ابن عبد السالم أمجعوا ىلع أن غصب احلبة 
أكل ماال حراما ولو ما يصدق عليه اسم األكل فسق وكأن ابن ورسقتها كبرية ويوافقه قول القرطىب أمجع أهل السنة ىلع أن من 

وغريه لضعف مدركه وألنه ال مستند هل إذ األحاديث الواردة ىف وعيد الغاصب مطلقة فتناول عبد السالم لم يعتمد الكم ابلغوى 
لقليل وغريه نعم اتلافه جدا اذلى القليل والكثري فال جيوز ختصيصها إال بديلل سمىع فاملعتمد أنه ال فرق ىف كونه كبرية بني ا

تقىض العادة باملساحمة به كزبيبة يمكن أن يقال إن غصبه صغرية لكن اإلمجاع السابق عن ابن عبد السالم يرد ذلك ألن أموال 
انلاس وحقوقهم وإن قلت ال يسامح فيها بىشء نعم غصب حنو لكب ال يكون كبرية كما جزم به بعضهم وهو حمتمل واهلل أعلم 

و﴾ منها أكل ما يؤخذ بنحو ﴿الرسقة﴾ وىه أخذ املال خفية من حرز مثله وقد شدد الشارع ىف حكمها ىف ادلنيا بما يأىت بيانه ﴿
 ل أموال انلاس بابلاطل وقد ورد ىفكأمما مر بيانه وأنه من  ﴾ذ بمعاملة حرمها الرشعولك مأخ﴿كذا أكل  ﴾و﴿إن شاء اهلل تعاىل 

ما يأخذه كبعض اجلهلة الطعام كفر وخرج من دائرة اإلسالم والعياذ استحل من وماهل حرام وأن  ن دم املسلم وعرضهأاحلديث 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا  ولعظم خطر ارتكاب املنهيات قال  من ذلك فليجتنب العاقل لك ذلك وغريه من املحرمات باهلل 

فاجتنبوه ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم وال ُيصل  وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه أى حيث قال ىف اثلاىنمنه ما استطعتم 
ال ُتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض وكونوا عباد اهلل إخوانا  االجتناب عنها إال باتلقوى كما قال 

ثالث مرات أى إن خشية اهلل الىت املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال ُيقره وال خيدعه وال يكذبه اتلقوى ههنا ويشري إىل صدره 
جيتنب بها العبد املنهيات ويطلب بها الرضا ىف القلب اذلى هو حمل اإليمان واعلم أن بعض اجلهلة قد يظن أن احلرام والظلم إنما 

نها ﴾ مويتصور بنور الغصب وقطع الطريق والرسقة مع أن املأخوذ بنحو الغش واخلداع أشد ظلما وأقبح تعديا واهلل أعلم ﴿
وكذا املسكر من غريها ولو قطرة قال ىف الزواجر رشب اخلمر مطلقا واملسكر من غريها ولو قطرة إن اكن شافعيا ﴾ رشب اخلمر﴿
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وعرص أحدهما واعتصاره بقيده اآلىت ومحله وطلب محله نلحو رشبه وسقيه وطلب سقيه وبيعه ورشاؤه وطلب أحدهما وأكل 
واحد منها من الكبائر قال تعاىل يسئلونك عن اخلمر وامليرس األية أى يسئلونك عن ثمنه وإمساك أحدهما بقيده اآلىت لك 

حكمهما واخلمر هو املعترص من العنب إذا عال وقذف بالزبد وتطلق جمازا بل حقيقة بناء ىلع ما يأىت من األحاديث املرصحة بذلك 
لكونها ختمر العقل أى تسرته ومنه مخار لعنب وسميت بذلك ىلع األصح أن اللغة تثبت بالقياس ىلع ما غال وقذف بالزبد من غري ا

املرأة ملا يسرت وجهها واخلامر من يكتم شهادته أو ألنها تغطى حىت تشتد ومنه مخروا آنيتكم أو ألنها ختالط العقل ومنه خامره 
صدر مراد به اسم الفاعل أو املفعول داء أو ألنها ترتك حىت تدرك ومنه اختمر العجني أى بلغ إدراكه أقوال متقاربة وعليها فىه م

ويدل لعمومها لعصري العنب وغريه حديث نزل ُتريم اخلمر يوم نزل وىه مخسة من العنب واتلمر واحلنطة والشعري واذلرة واخلمر 
ا والشعري واخلمر م ﴾2/59﴿ما خامر العقل وحديث أال إن اخلمر قد حرمت وىه من مخسة من العنب واتلمر والعسل واحلنطة 

وحديث إن من العنب مخرا وإن من اتلمر مخرا وإن من العسل مخرا قال اخلطاىب وختصيص اخلمر بهذه اخلمسة ألنها  خامر العقل
املعهودة ىف ذلك وإال فلك ما ىف معناها كذلك وىف حديث ما أسكر كثريه فقليله حرام وىف حديث إن اخلمر مسلبة للعقل مذهبة 

بالفعل من مخر وغريه حرام وفسق باإلمجاع وكذا قليل عصري عنب أو رطب إذا اشتد وغال بال للمال واعلم أن رشب ما يسكر 
عمل للنار فيه ُيرم وُيد شاربه ويفسق بل ويكفر إن استحله وأما رشب قليل ال يسكر من ذلك أصال فأكرث العلماء ىلع 

قالوا ونزل ىف ُتريم اخلمر أربع آيات بمكة قوهل تعاىل  ُتريمه وأن مجيع أحاكم اخلمر تثبت هل وأطالوا ىف رد خالف ذلك وتزييفه
فإنها مذهبة للعقل ومن ثمرات انلخيل اآلية واكن املسلمون يرشبونها فقال عمر ومعاذ وغريهما أفتنا يا رسول اهلل ىف اخلمر 

ة ىف ُتريم اخلمر فمن اكن عنده إن اهلل يقدم أى يقدم مقدم مسلبة للمال فزنل قوهل تعاىل فيهما إثم كبري ومنافع للناس فقال 
طعاما فداع ناسا من الصحابة وأتاهم خبمر  ىشء منها فليبعه فرتكها قوم ورشبها آخرون إىل أن صنع عبد الرمحن بن عوف 

فرشبوا وسكروا وحرضت املغرب فتدم بعضهم يلصىل بهم فقرأ قل يا أيها الاكفرون أعبد ما تعبدون هكذا إىل آخرها حبذف ال 
اهلل ال تقربوا الصالة اآلية فحرمها قوم قائلني ال خري ىف ىشء ُيول بيننا وبني الصالة وتكرها آخرون ىف أوقات الصالة  فأنزل

فيرشب أحدهم بعد العشاء ويصبح صباحا وبعد الصبح فيصحو الظهر حىت إنه ذات يوم اجتمع مجاعة وفيهم سعد بن أىب وقاص 
ناشدوا األشعار فأنشد بعضهم قصيدة فيها هجاء األنصار وفخر لقومه فأخذ رجل من وأكلوا رأس بعري ورشبوها وافتخروا وت

وشاك إيله األنصار فقال امهلل بني نلا ىف اخلمر بيانا  لىح ابلعري فرضب به رأس سعد فشجه فانطلق سعد لرسول اهلل األنصار 
ر فهل أنتم منتهون قال انتهينا يا رب واحلكمة ىف وقوع اتلحريم شافيا فأنزل اهلل يا أيها اذلين آمنوا إنما اخلمر اآليات فلما سمع عم

ىلع هذا الرتتيب أنه تعاىل علم أنهم ألفوها وأنهم لو منعوا دفعة لشق عليهم واعلم أن من إثم اخلمر الكبري إزالة العقل اذلى هو 
وال أرىض أن د جهىل بيدى فأدخله أرشف صفات اإلنسان وقد قيل للعباس بن مرداس مالك ال ترشب اخلمرفقال ما أنا بآخ

 اجتنبوا اخلمر فإنها أم اخلبائث وقد سلبها اهلل  وإزالة العقل حمصلة للخبائث لكها وقد قال  أصبح سيد قوم فأمىس سفيههم
م ىف ملا حرمها منافعها لكها وصارت رضرا رصفا وموتا حتفا أاعذنا اهلل من معاصيه بمنه وكرمه وجاءت السنة بالتشديد العظي

لعن اهلل اخلمر  رشبها وبيعها ورشائها وعرصها ومحلها وأكل ثمنها وبالرتغيب العظيم ىف ترك ذلك واتلوبة منه فمن ذلك قوهل 
وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها واعرصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إيله وآكل ثمنها ومن زِن أو رشب اخلمر نزع اهلل منه 

وىف قوهل اإلنسان القميص من رأسه ومن رشب اخلمر ىف ادلنيا ثم لم يتب منها حرمها ىف اآلخرة قال ابلغوى اإليمان كما خيلع 
حرمها وعيد بأنه ال يدخل اجلنة ألن رشاب أهل اجلنة مخر ال يصدعون عنها وال يزنفون ومن دخلها ال ُيرم رشبها لكن ورد ىف 

مدمنا هلا سقاه اهلل من نهر جيرى من فروج الزواىن يتأذى من رُيه أهل انلار حديث ال يرشبها وإن دخل اجلنة وورد أن من مات 
إن ملاك من  ﴾ ﴿2/61وىف رواية من طينة اخلبال وىه عرق أهل انلار وإن مات أى من غري توبة لىق اهلل كعابد وثن وعنه 

ير أو قتله فاختار رشبها فلما رشب فعل لك ملوك بىن إرسائيل أخذ رجال فخريه بني رشبها أو قتل نفس أو زنا أو أكل حلم خزن
ذلك وغري ذلك من األحاديث الواردة ىف ذمها وفيما ذكر كفاية ملن وفقه اهلل تعاىل قال ىف انلصائح فاحذروا رمحكم اهلل هذا 
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ُتل به  الرشاب اخلبيث اذلى حرمه اهلل وجعل سخطه ومقته حظ شاربه ىف ادلنيا واآلخرة ومن ابتىل به فليتب منه قبل أن
العقوبة أو يموت فيصري إىل انلار وسخط اجلبار نسأل اهلل نلا ولكم السالمة والعافية من مجيع ابلليات ومن تاب تاب اهلل عليه 
قال ىف الزواجر ﴿تنبيه﴾ عّد ما مّر من الكبائر ظاهر من األحاديث أما رشبها ولو قطرة فكبرية باإلمجاع ويلحق به رشب املسكر 

إحلاق غري املسكر خالف واألصح إحلاقه إن اكن شافعيا وما اقتضاه الكم الروياىن من أن رشب غريها إنما يكون وىف من غريها 
كبرية إذا أسكر مردود بأن القدر الغري املسكر منه داخل ُتت اخلمر عند الشافعية وفيه احلّد وهو من عالمات أن املحدود عليه 

أن تعمد رشب القليل من اخلمر أو انلبيذ مع علم اتلحريم كبرية وكذا بيعها ورشاؤها  كبرية وأطال ىف بيان ذلك ثم قال واحلاصل
لغري حاجة كتداو أو قصد ختلل وكذا عرصها واعتصارها وحنوها مما مّر إن قصد به رشبها أو اإلاعنة عليه خبالف حنو إمساكها 

 لقصد ختليل أو ختلل
وال تعودوا مرضاهم وال تشهدوا جنائزهم وال تسلموا عليهم وأن شاربها يىجء  ﴿خاتمة﴾ ورد ىف احلديث ال جتالسوا رّشاب اخلمر

قال بعض العلماء وإنما نىه عن عيادتهم والسالم  يوم القيامة مسوّدا وجهه مدىل لسانه ىلع صدره يسيل لعابه يقذره لك من رآه
ملعونا مرتني وإن سقاها لغريه فثالثا فإن تاب تاب  عليهم ألن شاربها فاسق ملعون لعنه اهلل ورسوهل فإن اشرتاها أو عرصها اكن

لم جيعل اهلل شفاء أمىت فيما حرم عليها وورد أن من اكن ىف صدره  قالت قال  اهلل عليه وال ُيل اتلداوى بها فعن أم سلمة 
اىل فيخاصمه ومن آية من كتاب اهلل وصب عليها اخلمر يىجء لك حرف من تلك فيأخذ بناصيته حىت يوقفه بني يدى اهلل تع

خاصمه القرآن خصم قالوا بل ملن اكن القرآن خصمه يوم القيامة وإنه ما من قوم اجتمعوا ىلع مسكر ىف ادلنيا إال مجعهم اهلل ىف 
انلار فيقبل بعضهم ىلع بعض يتالومون يقول أحدهم لآلخر ال جزاك اهلل خريا فأنت اذلى أوردتىن هذا املورد فيقول هل اآلخر مثل 

وأن من رشب اخلمر ىف ادلنيا سقاه اهلل من سم األساود رشبة يتساقط حلم وجهه ىف اإلناء قبل أن يرشبها فإذا رشبها تساقط ذلك 
حلمه وجدله يتأذى به أهل انلار أال وشاربها واعرصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إيله وآكل ثمنها رشاكء ىف إثمها ال يقبل اهلل 

حجا حىت يتوبوا فإن ماتوا قبل اتلوبة اكن حقا ىلع اهلل أن يسقيهم بكل جرعة رشبوها ىف ادلنيا من  منهم صالة وال صوما وال
صديد جهنم أال ولك مسكر مخر ولك مخر حرام وأن رشبة اخلمر إذا أتوا ىلع الرصاط ختتطفهم الزبانية إىل نهر اخلبال فيسقون 

تلك الرشبة تصب من السماء الحرتقت السموات من حرها نعوذ باهلل بكل كأس رشبوا من اخلمر رشبة من نهر اخلبال فلو أن 
وعن ابن مسعود أن شاربها ُيّول ىف القرب عن القبلة وعن الفضيل أنه لقن بعض تالمذته عند موته الشهادة فلم ينطق لسانه منها 

مه يسحب إىل انلار فقال بمن انزتعت منك عليه فقال ال أقوهلا وأنا برىء منها ثم مات فرآه بعد مدة ىف منا ﴾2/61﴿بها فكررها 
املعرفة فقال اكنت ىب علة فقال ىل بض األطباء ارشب ىق لك سنة قدج مخر وإال بقيت بك فكنت أفعل ذلك للتداوى فهذا حال 

نه شابا من رشبها للتداوى فكيف بغريه نسأل اهلل العافية من لك بالء وحمنة ورأى بعض الصاحلني ودله بعد موته شائبا وقد دف
فقال ما شيبك فقال ملا دفنتىن دفن جبانىب رجل اكن يرشب اخلمر ىف ادلنيا فزفرت انلار لقدومه زفرة لم يبق منها طفل إال شاب 

وأما حديث إذا رشبوا اخلمر ﴿أربعون جدلة للحر﴾ وال قتل بها  اذلى وردت به السنة عنه رأسه من شدتها ﴿وحد شاربها﴾ 
 غري ماإنه منسوخ وإن جاء ىف  وهم فقال املنذرى قتلاجدلوهم ثم إن رشبوا فاجدلوهم ثم إن رشبوا فاثم إن رشبوا ف فاجدلوهم

وجه صحيح واهلل أعلم ﴿ونصفها﴾ أى األربعني وهو عرشون ﴿لرقيق و﴾ جتوز ﴿لسإمام الزيادة﴾ ىلع األربعني والعرشين حبسب 
أنه بلغ حد الرشب  ملا ورد عن عمر دة ال تسىم حدا بل ﴿تعزيرا﴾ رأيه إىل ما يبلغ به حد القذف وهو ثمانون لكن هذه الزيا

طاهر اكحلشيشة وابلنج ويسىم  ﴾مسكر﴿لك  ﴾ومنها أكلإىل ثمانني وقال إنه إذا رشب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افرتى ﴿
انلووى ىف بعضها وغريه  ا رصح بهزواجر فهذه لكها مسكرة كمبفتح املعجمة واكلعنرب والزعفران وجوزة الطيب قال ىف الران يكالش

ىف بقيتها ومرادهم باإلساكر هنا تغطية العقل ال مع شدة املطربة ألنها من خصوصيات املسكر املائع وبما تقرر ىف معىن االساكر ىف 
ىف وعيد شاربها جاء فاستعماهلا كبرية وفسق اكخلمر فلك ما وإذا ثبت أنها مسكرة أو خمّدرة رة أنه ال يناىف أنها تسىم خمدّ هذه علم 

ه اآللة للفهم عن اهلل تعاىل ورسله ة العقل املقصود للشارع بقاؤه ألئء من هذه املذكورات الشرتاكها ىف ازاليأىت ىف مستعمل ىش
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با وقد ألفت كتا  تعاىط ما يزيله وعيد اخلمريثار الكماالت ىلع انلقائص فاكن ىفإنسان عن احليوانات والوسيلة ىلع اإل املتمز به
 سميته ُتذير اثلقات عن استعمال الكفتة والقات ملا اختلف أهل ايلمن فيه وطلبوا مىن إبانة احلق وإن لم أجزم بتحريمهما فيه

رصح به شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد ونقله أنها مسكرة  واستطردت ذكر بقية املسكرات واملخدرات اجلامدة وما ذكر ىف اجلوزة
ية واملالكية واعتمدوه وكذا ابن تيمية من احلنابلة وتبعوه عليه ويلزم احلنفية القول بإساكرها ألنهم عنه املتأخرون من الشافع

قائلون بأن ابلنج مسكر وقد قال ابن دقيق العيد إنها مثله قال حممد بن زكريا إمام وقته ىف الطب ويتودل من احلشيشة أفاكر 
ا من مائة وعرشين مرضة دينية ودنيوية منها أنها تورث الفكرة الرديئة وجتفف كثرية رديئة وقد ذكر بعض العلماء ىف مضارها حنو

الرطوبة وتعرض ابلدن حلدوث األمراض وتورث النسيان وتصدع الرأس وتقطع النسل واملىن وجتففه وتورث الفجأة واختالل 
اب احلياء وكرثة املراء وعدم املروءة وكشف العقل وفساده وادلق والسل واالستسقاء ونسيان اذلكر وإفشاء الرس وإنشاء الرّش وذه

وننت الفم العورة وعدم الغرية وإتالف الكيس وجمالسة إبليس وترك الصالة وتورث اجلذام والربص وتواىل األسقام والرعشة 
جتعل وفساد األسنان وسقوط شعر األجفان واحرتاق ادلم وصفرة األسنان وابلخر وثقب الكبد وغشاء العني والفشل والكسل و

وتعيد العزيز ذيلال والصحيح عليال إن أكل ال يشبع وإن أعطى ال يقنع وإن لكم ال يسمع جتعل الفصيح  ﴾2/62﴿األسد اكجلعل 
أبكم والصحيح أبلم وتذهب الفطنة وُتدث ابلطنة وتورث العلة وابلعد عن اجلنة ومن قباحئها أنها تنىس الشهادتني عند املوت 

ها وهذه القبائح لكها موجودة ىف األفيون وحنوه مما سبق ويزيد األفيون وحنوه بأن فيه مسخا للخلقة كما بل قيل إن هذا أدىن قباحئ
هو مشاهد من أحوال آكليه وعجيب ثم عجيب ممن يشاهد منهم تلك القبائح الىت ىه مسخ ابلدن والعقل وصريورتهم إىل أخس 

ب وال يميلون قط إىل صواب وال يهتدون إال إىل خوارم املروءات خلطاحالة وأرث هيئة وأقذر وصف وأفظع مصاب ال يتأهلون 
ثم مع هذه العظائم الىت يشاهدها جيب أن يندرج ىف زمرتهم اخلارسة وفرقتهم الضالة  وهو أزم الكماالت وفواحش الضالالت

من الكفرة الفجرة فمن  عما ىف وجوههم من الغضب وما يعرتيها من الفرتة أوئلك خيىش عليهم أن يكونوايا ممتعااجلائرة 
ثم حنا حوهم وحذا حذوهم فهو املفتون املغبون اذلى املعايب وبان عنده ما اشتملوا عليه من كثري املثالب اتضحت هلم فيه هذه 

بلغ الشيطان فيه اغية أمله بعد أن اكن يرتبص به ريب املنون ألنه لعنه اهلل إذا أحّل عبدا ىف هذه الورطة لعب به كما يلعب 
شيئا إال وسابقه إىل فعله ألن العقل اذلى هو آلة الكمال زال عن حمله فصار اكألنعام بل أضّل صىب بالكرة إذ ما يريد منه حينئذ ال

سبيال ومن أهل انلار فبئس ما رضيه نلفسه مبيتا ومقيال وأف ملن باع نعيم ادلنيا واآلخرة بتلك الصفقة اخلارسة وفقنا اهلل 
فته آمني واعلم أنه إنما لم يتلكم فيها األئمة األربعة ألنها لم ُتدث إال ىف آخر املائة السادسة وأول السابعة لطاعته ومحانا عن خمال

وبالغ اذلهىب وجعلها اكخلمر ىف انلجاسة واحلد قال وىه أخبث من اخلمر من جهة أنها تفسد العقل واملزاح حىت يصري ىف 
ة وفساد ىف املزاح والعقل واخلمر أخبث من جهة أنها تفىض إىل املخاصمة واملقاتلة متعاطيها ختنث أى أبنة وحنوها ودياثة وقياد

والكهما يصد عن ذكر اهلل وعن الصالة قال وتوقف بعض املتأخرين ىف احلّد بها ورأى إن فيها تعزيرا ألنها اكبلنج تغري العقل من 
وهو الصحيح لماء ىف جناستها ىلع ثالثة أقوال فقيل جنسة غري طرب وليس كذلك بل فيها ذلك اكخلمر ولكونها جامدة تنازع الع

وقيل ال وقيل يفرق بني جامدها ومائعها وبكل حال فىه داخلة فيما حرّم اهلل ورسوهل من اخلمر املسكر لفظا ومعىن كما قال 
 لك مسكر حرام وقد قيل فيها شعر 

 الـيشة جهـن يأكل احلشــل ملـق
 اذاــــله فلمـــــرء عقـة املــقيم

 

 
 هـــح عيشـا بأقبـت ىف أكلهـعش
 شهـــحبشي هـبعتل ـا اجلهـا أخـي

 ﴿ومما قيل فيها أيضا﴾
 ن غدا أكل احلشيش شعارهـا مـي

 أعرضت عن سنن اهلدى بزخارف
 وىـيل إىل اهلـىه أن تمـل ينـالعق

 

 

 

 وغـدا فـالح عـواره ومخـــــــاره
 ملـا اعرتضـــت ملا أشــبع ضـراره
 والشـرع يـأمر أن تبــــــعد داره
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 وةــرة شهـدى برداء زهـن ارتـفم
 ّوذاــــن رشها متعـب عـاقرص وت

 

 
 فيـها بـدا للنـاظـرين خســـــاره
 مـن رشهـا فهـو الطـويل عــثاره

قال ىف الزواجر وىه من ﴾ اكدلم املسفوح وحلم اخلزنير وامليتة وما أحلق بها ىف غري خممصة لك جنس﴾ منها أكل ﴿و﴿ ﴾2/63﴿
الكبائر قال تعاىل حرمت عليكم امليتة اآلية وقال تعاىل قل ال أجد فيما أوىح إىّل حمرما اآلية وخرج باملسفوح الطحال والكبد 
وكون ما ذكر كبرية ظاهر اآليتني ألنه تعاىل سماه فسقا إذ قوهل تعاىل ذلكم فسق يرجع للجميع كما رصح به األصويلة قاضية 

وعه للك فال وجه تلخصيصه بابلعض لكنهم لم يرصحوا بادلم وقد علمت قيام ادليلل عليه وينبىغ أن يلحق به لك جناسة غري برج
﴾ ولك مرض وهما من الكبائر كما ىف الزواجر قال ويستدل هل مستقذر﴾ منها أكل لك ﴿و﴿ معفّو عنها تعديا ثم رأيت اتلرصيح بها
ق بانلجاسة ىف تلطيخ حنو املصحف به فال يعد ىف إحلاقه به هنا وأما أكل املرّض فاحلكم فيها بأن املستقذر اكملخاط واملىن ملح

ظاهر ألن تناول املرّض مفسد للبدن أو العقل وذلك عظيم اإلثم والوزر كما أن إرضار الغري اذلى ال ُيتمل كبرية فكذا إرضار 
 انلفس بل هذا أوىل ألن حفظ انلفس أهم من حفظ الغري

ذكر أصحابنا أنه ُيرم أكل طاهر مرّض بابلدن اكلطني والسّم اكألفيون ال القليل من ذلك حلاجة اتلداوى مع غلبة  ﴿فرع﴾
السالمة أو بالعقل كنبات مسكر غري مضطرب وهل اتلداوى به وإن أسكر إن تعني قان قال هل طبيبان عدالن ال ينفع علتك غريه 

حنو لنب هل هو مأكول أو غريه حرم عليه تناوهل ولو وقع ذباب ىف طبيخ وتهرى فيه حل  ولو شك ىف نبات هل هو سّم أو غريه أو ىف
أكله أو حنو طائر أو جزء آدىم لم ُيل وإن تهرى ولو وجد جناسة ىف طعام طرأ عليه اجلمود وشك هل وقعت فيه مائعا أو جامدا 

عها وما حوهلا فقط وإن غلب ىلع ظنه أنها وقعت فيه مائعا حل تناوهل ألن األصل طهارته مع أنه ُيتمل أن وقوعها فيه جامدا فيزن
 ولو عم احلرام أرضا ولم يبق فيها حالل وتوقع معرفة أربابه جاز تناول قدر احلاجة منه دون اتلنعم وال يتوقف ىلع الرضورة

ن يستعمل اتلنباك وربما لو ولك ما ذكر ىف احلشيشة من اخلبائث والعلل يظهر ىلع م ﴿خاتمة﴾ قال الشيخ عبد اهلل باسودان 
حدوثه لقىض بها عليه إذ لم ُيدث إال بعد القرن العارش ونقل عن سيدنا القطب احلداد نفعنا اهلل به  أدرك الشيخ ابن حجر 

 فعىل العاقل أن يرتك رشبه وانتشاقه إذ هو مثل رشبه ىف أنه قال ىف تاريخ سنة ظهوره بىغ أى ألف واثنا عرش وأنه جزم حبرمته 
احلكم واذلم بل هو أقبح وأخزى إذ به يصعد انلفس إىل ادلماغ فيكون أبلغ ىف إثارة ما فيه من خواصه فهو سعوط الشيطان 
الرجيم نعوذ باهلل منه واعلم أن أهل العلم اختلفوا ىف حكمه رشبا وسعوطا فقيل باحلرمة ألنه خيدر العقل ويفرت ابلدن ويورث 

من لم يتب منه قبل موته بأربعني يوما خىش عليه  الصوفية قال سيدى احلسني بن أىب بكر أمراضا مزمنة وذهب إيله أكرث 
سوء اخلاتمة والعياذ باهلل ووافقه عليه ابن عالن وقيل بالكراهة ملا فيه من انلنت وقيل باإلباحة ألنها األصل حىت يتحقق الرضر 

 ﴾2/64﴿وارده الوخيمة واالجتماع بسببه مع السفلة ىف جمالس السوء االرتباك ىف مهذا وقد كرث ىف هذه األزمان االنهماك فيه و
ومبارك اهللكة الىت جتمع اخلبائث والرذائل من غيبة ونميمة وفحش ومزاح وسخرية وصحبة ذى الفسق والفجور وقد بسط 

﴾ يعىن إتالفه بأكل ل مال ايلتيمأك﴾ منها ﴿و﴿الالكم الشيخ عبد اهلل ىف كتابه املسىم بادلخائر الفاخرة بما يتعني الوقوف عليه 
أو غريه وإنما خص األكل تبعا لآلية وسيأىت حكمة ختصيصه فيها وهو من الكبائر كما ىف الزواجر قال تعاىل إن اذلين يأكلون 

رشوطه أموال ايلتاىم اآلية قال قتادة نزلت ىف رجل وىل مال ابن أخيه وهو صغري يتيم فأكله وخرج بظلما أكله حبق كأكل الوىل ب
املقررة ىف كتب الفقه قال تعاىل فمن اكن غنيا اآلية واملراد باملعروف قدر احلاجة أو أن يأخذه قرضا أو بقدر أجرة عمله إو إن 
 اضطر فإن أيرس قضاه وإال فهو ىف حّل أقوال أربعة الصحيح منها أن الوىل إذا لم يتربع بانلظر هل فإن اكن غنيا لم يأخذ شيئا أو فقريا

بقدر عمله ىف ذلك ن وصيا وشغله عن كسبه انلظر ىف مال حمجوره فله األخذ منه ولو بال قاض أقل األمرين من أجرة فإن اك
ومؤنته الالئقة به عرفا وال جيوز هل أخذ أكرث من األقل أما القاىض فال يأخذ شيئا مطلقا وأما األب واجلد واألم الوصية فلهم 

 ولو تضجر األب أو اجلد من انلظر ىف مال ودله نصب هل القاىض قيما أو نصبه القاىض وقدر هل الكفاية إذ جتب نفقتهم ىف مال الودل
أجرة هل ولو فقريا وللوىّل أن خيلط طعامه بطعام ايلتيم وأن أجرة من مال الودل حيث ال متربع وليس هل مطابلة القاىض بتقدير 
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ن يكون أوفر عليه مما لو أكل وحده وأن تكون الضيافة مما يضيف من املخلوط لكن يشرتط أن يكون هل ىف ذلك مصلحة كأ
زاد ىلع قدر ما خيص ايلتيم كما هو ظاهر واملراد باألكل ىف اآلية سائر أنواع اإلتالف فإن رضر ايلتيم ال خيتلف بكون إتالف ماهل 

مها ويرشب بلنها أو لكونه هو املقصود بأكل أو غريه وإنما خص األكل باذلكر ألن اعمة أمواهلم ذلك الوقت األنعام وىه يؤلك حل
من اتلرصفات ولشدة الوعيد اذلى تضمنته اآلية قال ابن دقيق العيد أكل مال ايلتيم جمرب لسوء اخلاتمة والعياذ باهلل ومن ثم ملا 

اآلية ناسخة وامتنعوا من خمالطة ايلتاىم حىت نزل قوهل تعاىل وإن ختالطوهم فإخوانكم ورعم أن هذه  خترج الصحابة نزلت 
تللك وهم فاحش ألن تلك ىف منع أكلها ظلما وهذا لم ينسخ فالعالمة ىلع سوء اخلاتمة وتأبيد العذاب ىه الىت ىلع وجه الظلم 

اجتنبوا السبع  وإال اكنت من أعظم الرّب وجاء ىف التشديد والظلم ىف أموال ايلتاىم أحاديث كثرية موافقة ملا ىف اآلية فمنها قوهل 
ات أى املهلاكت قالوا يا رسول اهلل وما هّن قال الرشك باهلل وقتل انلفس بغري حق وأكل الربا وأكل مال ايلتيم احلديث وأربع املوبق

حق ىلع اهلل أن ال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها مدمن مخر وآكل الربا وآكل مال ايلتيم بغري حق والعاق للوادلين وىف تفسري 
أنه قال رأيت يللة أرسى ىب قوما هلم مشافر كمشافر اإلبل وقد ولك بهم من يأخذ  اخلدرى عن انلىب القرطىب عن أىب سعيد 

مشافرهم ثم جيعل ىف أفواههم صخرا من نار خيرج من أسافلهم فقلت يا جربيل من هؤالء قال هم اذلين يأكلون أموال ايلتاىم 
 ظلما

وا عليه ملا ذكر وظاهر الكمهم أنه ال فرق بني أكل قليه وكثريه ولو حبة وهو ﴿تنبيه﴾ عد أكل مال ايلتيم من الكبائر هو ما اتفق
 ﴾ إذا اكن ذلكاألوقاف﴿ ﴾ منها أكل مال املسجد أو غريهمنوكذلك خالفا ملن زعم أن أخذ اتلافه من مال ايلتيم صغرية ﴿

بائر ظاهر وإن لم يرصحوا به ألن خمالفته ﴾ وهو من الكبائر قال ىف الزواجر وذكرى هلذا من الكالواقف ﴾2/65﴿رشط غري ىلع ﴿
يرتتب عليها أكل أموال انلاس بابلاطل وهو كبرية فينبىغ االحرتاز عنه واغيته اتلوىق عن تويلها رأسا إيسارا للسالمة وبعدا عن 

ان من خوف ما ﴾ باملّد تغري وانكسار يعرتى األنسبوجه احلياء﴿ ﴾ من الغرياملأخوذ﴾ منها أكل ﴿و﴿ مواضع اخلطر واملالمة
 يعاب منه ويذم أى بوجه هو احلياء فاإلضافة بيانية وهو من أكل أموال انلاس بابلاطل

﴿فصل ومن معاىص العني انلظر﴾ بها من اذلكر ﴿إىل﴾ ىشء من مجيع بدن أحد من ﴿النساء األجنبيات﴾ مع القصد خبالف 
ويطالب باثلمن مثال أو لشهادة ُتمال أو أداء هلا أو عليها كنظر انلظر فجأة ثم الغّض أو نلحو معاملة كبيع ورشاء لريجع بالعهدة 

أن النساء القصد حنو وإن تيرس النساء أو املحارم والفرق بينها وبني وتعمده للشهادة جائز فرج لشهادة بزنا أو والدة أو حنو ذلك 
 أى ﴾يلهمإ﴿النساء  أى ﴾نظرهن﴿العني  ﴾ من معاىصوكذاكما ىف اتلحفة ﴿ال يشهدون  قصات ال تقبل شهادتهن واملحارم قدنا

وعنده ميمونة إذ أقبل ابن  كنت عند رسول اهلل  خلرب أم سلمة  صحأحد من الرجال األجانب كذلك ىف األمن بدن  إىل ىشء
 أفعميا وإن أنتما احتجبا عنه فقلت يا رسول اهلل أليس هو أعىم فقال  أم مكتوم فدخل عليه بعد األمر باحلجاب فقال 

ألستما تبرصانه قال ىف اتلحفة وليس ىف خرب اعئشة أنها نظرت إىل وجوه احلبشة وأبدانهم وإنما نظرت إىل لعبهم وحرابهم وال يلزم 
منه تعمد نظر ابلدن وإن وقع بال قصد رصفته حاال أو أن ذلك قبل نزول آية احلجاب أو اكنت اعئشة حينئذ لم تبلغ مبلغ النساء 

وما اقتضاه الكم املنت من حرمة نظرها لوجهه وبدنه بال شهوة لم يقل به أحد من األصحاب وورد بأن  قال اجلالل ابللقيىن
استدالهلم بما مر ىف قصة ابن أم مكتوم واجلواب من حديث اعئشة رصيح ىف أنه ال فرق ويرّده أيضا قول ابن عبد السالم جازما به 

ه بنهيه أى وقد علم منها تعمد انلظر إيلهم ومر ندب نظره إيلها  الرجال لم تنتجزم املذهب جيب ىلع سّد طاقة ترشف املرأة منها ىلع
عند اخلطبة كىه إيله وقيل وصححه الرافىع جيوز نظر املرأة إىل بدن أجنىب سوى الرسة والركبة ما بينهما إن لم ختف فتنة وال 

 لغة انلقص ورشاع ما جيب سرته واملراد به هنا الرسة ﴿و﴾ منها ﴿نظر العورات﴾ ولو مع اُتاد اجلنس مجع عورة وىهنظرت بشهوة 
ال ينظر الرجل إىل عورة  والركبة وما بينهما قال تعاىل قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم اآلية ثم قال قل للمؤمنات اآلية قال 

عن قوهل  رأة ىف ثوب واحد وسئل الشبىل الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة وال يفىض الرجل إىل الرجل ىف ثوب واحد وال املرأة إىل امل
تعاىل قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم فقال أبصار الرؤوس عن املحرمات وأبصار القلوب عن اخلطرات وإيله يشري حديث زنا 
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ىشء من  العني بانلظر وزنا القلب بالفكر إذا تقرر ذلك ﴿فيحرم نظر الرجل﴾ ابلالغ ولو شيخا وخمنثا أى متشبها بالنساء ﴿إىل
بدن املرأة﴾ ولو حنو شعر وسّن ﴿األجنبية﴾ ولو أمة ﴿غري احلليلة﴾ هل أى نكاح أو ملك ولو اكنت قبيحة الصورة أو عجوزا ال 
تشتىه وورد أنه يعذر ىف انلظرة األوىل فىف حديث يا ىلع ال تتبع انلظرة انلظرة فإن لك األوىل وليست لك اثلانية وانلظرة سهم 

حسم املادة قال الغزاىل أول  ﴾2/66﴿ليس املرجوم ألنها تدعو إىل الفكر والفكر يدعو إىل الزنا واملحتاط من مسموم من سهام إب
العشق السالب للعقل نظرة تقع بغري قصد إىل صورة ثم ال تزال تقوى وتسرتسل حىت تصري عشقا وقد تقتل العاشق إذا عف فإن 

العني تزِن والقلب  ألبد فإذا ترك انلظر سلم من الفكر فيسلم من الزنا قال وقع ىف الزنا هلك ىف دينه وبهالكه يكون هالك ا
ما تركت بعدى فتنة أرض ىلع الرجال من النساء أما احلليلة فال ُيرم ىلع حليلها ىف احلياة وال  يصدق ذلك أو يكذبه وقال 

ماع ونظر باطنه أشد ألنها حمل االستمتاع وهو عليها نظر ىشء من بدنها أو بدنه حىت الفرج لكن مع الكراهة فيه لو حالة اجل
كذلك وللخرب الصحيح احفظ عورتك إال من زوجتك أو أمتك وقيل ُيرم نظر الفرج خلرب إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فال 

نه ليس حمل ينظر إىل فرجها فإنه يورث العىم أى ىف انلاظر أو الودل أو القلب وقول ادلارىم ال ُيل نظر حلقة ادلبر قطعا أل
وباحلياة ما بعد املوت فهو اكملحرم وحبليلة الزوجة املعتدة عن استمتاع ضعيف وخرج بانلظر املّس فيحل ولو للفرج بال خالف 

 وطء شبهة وحنو األمة املجوسية فال ُيل هل نظر ما عدا ما بني الرسة والركبة
رجل قتجب مواراتها وكذا ادلم قال ىف اتلحفة  وأنفصال كقالمة يد و املرأة متصال ُيرم نظره مأما ُيرم نظره من الرجل  ﴾تنبيه﴿

ذا تقرر ﴾ إووما قيل ما ال يتمز بشلكه كشعر ينبىغ حل نظره غفلة عما ىف الروضة فإنه نقله فيها احتماال عن اإلمام ثم ضعفه ﴿
﴾ و﴿جانب من الرجال األ ﴾يلهاإ بدنها حبرضة من ُيرم نظره﴿مجيع  ﴾ء منىش كشف﴿املراة  ىأ ﴾ُيرم عليها﴿ذلك فحينئذ 

و منها أو هلا وكذا كشفهما منه أهل  ﴾ء مما بني الرسة والركبةكشف ىش﴿املرأة  أى ﴾وعليها﴿الرجل أى  ﴾ُيرم عليه﴿كذا 
 ﴾جنس﴿ ىحضور ذ ﴾مع﴿اكن ذلك الكشف واقعا  ﴾ولو﴿ُيرم عليه نظر ذلك  ﴾مطلع ىلع العورات﴿شخص  ﴾حبرضة﴿

كأن صدر من  ﴾حمرمية﴿ ىيضا مع حضور ذألو اكن ﴾ و﴿و من امرأة حبرضة امرأة أحبرضة رجل  للمكشوف كأن صدر من رجل
ما حبرضته وحده أو حليلة هل أهلا  ﴾غري حليل﴿ن يكون حبرضة مطلع بأ و من رجل كذلكأخيها أو أمها أو أبيها أامرأة حبرضة 

﴾ أى القبل وادلبر سميا بذلك ألن السوأتني﴿ ء من﴾ ىشكشف﴿ ﴾ أى الرجل واملرأةوُيرم عليهما﴿ ويأىتفال ُيرم كما مر 
﴾ هلا أو إال حلليل﴿ ﴾ من حنو حّر وبرد ومرضلغري حاجة﴿ ﴾ إذا اكنىف اخللوة﴿ كشفهما يسوء صاحبهما ولو اكن ذلك الكشف

﴾ حلينهما فحينئذ ﴿﴾ قد تقدم أن عورة الرجل مع حمارمه والرجال واملرأة مع حمارمها والنساء الرسة والركبة وما بو﴿ حليلة هل
﴾ منهما أو من أحدهما لكن املعترب ر﴾ مع ﴿الصغأو﴿ ﴾ وإن لم تكن حمرميةاجلنسيةمع﴾ اُتاد ﴿ مع املحرمية أو﴿ للك منهما
﴾ ما عدا ما بني الرسة والركبة﴿ ﴾ مجيع بدن اآلخرنظر﴿ ﴾ معه املنظور إيله عند ذوى الطباع السليمةاذلى ال يشتىه﴿ الصغر

﴾ لعمل انلاس عليه ىف األعصار واألمصار ومن ثم قيل حاكية اخلالف بغري شهوة﴿ ﴾ ذلك انلظر منه أو منهااكنإذا وكذا هما ﴿
نظر الرسة والركبة وما بينهما لغري فيه أى فضال عن اإلشارة لقّوته تكاد أن تكون خرقا لسإمجاع وعلم مما تقرر أنه ال جيوز 

فيحل  دون سن اتلميز﴿ ﴾ غري ممزين بأن اكن لك منهماصىب أو صبية﴿ من ذلك ﴾ أنه يستثىنإال﴿ احلليل واحلليلة وهو كذلك
﴾ اتفاقا وما ىف الروضة من حله ضعيف أما هلا زمن أمها﴿ ﴾ حنولغري﴿ ﴾ فيحرم نظرهما عدا فرج األنىث﴿ نظر﴾ مجيع بدنه

اذلكر فيحل نظر فرجه ما لم يمز ولو ومثل األم من يتوىل ذلك وأما للرضورة  ﴾2/67﴿اإلرضاع والرتبية فيجوز نظره ومسه 
ىف صغرى وىلّع  لغري حنو أمه والفرق أن فرجها أفحش وقيل ُيرم أيضا ويدل هل أن حممد بن عياض قال رفعت إىل رسول اهلل 

 خرقة وقد كشفت عورىت فقال غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغري كحرمة عورة الكبري
ويقبل ذكره قال ىف اتلحفة وال حجة ىف حنو هذا احلديث نفيا وال إثباتا   احلسن اكن يفرج بني رجىل ﴿فائدة﴾ روى أنه 
 خالفا ملن توهمه

بشهوة وخوف فتنة وملسها كذلك وكذا اخللوة بها بأن لم يكن معهما حمرم ألحدهما ُيتشم ﴿تنبيه﴾ عّد ىف الزواجر نظر األجنبية 



 
 قـــالرفي 155

 

 إسعـــاد

 

كتب ىلع ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك هل ال حمالة العينان زناهما  لقوهل  وال امرأة كذلك وال زوج تللك األجنبية من الكبائر
انلظر واألذنان زناهما االستماع واللسان زناه الالكم وايلد زناها ابلطش والرجل زناها اخلطا والقلب يهوى ويتمىن ويصدق ذلك 

مسلة أى بكرس أوهل وفتح ثاثله من حديد خري ألن يطعن ىف رأس أحدكم بمخيط أو بنحو إبرة أو  الفرج أو يكذبه وقوهل 
بيده ما خال رجل بامرأة إال دخل الشيطان بينهما إياكم واخللوة بالنساء واذلى نفىس  هل من أن يمس امرأة ال ُتل هل وقوهل 

هل ثم قال وعّد وألن يزحم رجال خزنير متلطخ بطني أو محأة أى طني أسود مننت خري هل من أن يزحم منكبه منكب امرأة ال ُتل 
هذه هو ما جرى عليه غري واحد وجرى الشيخان ىلع أنه مقدمة الزنا ليست كبرية ويمكن محل هذا ىلع ما إذا انتفت الشهوة 
وخوف الفتنة واألول ىلع ما إذا وجدا كما قيدت به ذلك قال ىف اتلحفة واألصح أن نظر العبد العدل إىل سيدته املتصفة بالعدالة 

اذلى لم يبق فيه ميل إىل النساء أصال اكنلظر من املحرم ملحرمه وىف الزواجر وليس الشيخ الفاىن واملريض والعنني ونظر املمسوح 
واخلىص واملجبوب كذلك فيحرم ىلع لك من هؤالء نظرها وعليها نظره مطلقا اكلفحل وىلع وىّل املراهق واملراهقة منعهما مما يمنع 

االحتجاب منه كما جيب ىلع املسلمة أن ُتتجب من اذلمية ئلال تصفها إىل فاسق أو اكفر تفتنت به منه ابلالغ وابلالغة وىلع النساء 
ومثلها ىف ذلك الفاسقة بزنا أو سحاق فيجب ىلع العفيفة االحتجاب منها ئلال جترها إىل مثل قباحئها ا ـهقال ىف اتلحفة واملراهق من 

 س عرشة سنة ال تسع وُيتمل خالفه اهاالحتالم أى باعتبار اغلب سنه وهو قريب مخقارب 
رتتب ىلع ذلك من املفاسد والفنت يالنساء ىف اجلمواعت ملا وشد املحظورات اختالط الرجال أمن أقبح املحرمات و ﴾خاتمة﴿

 عض األمراء وما ذكرتم من اجتماع النساء مزتينات بمحل قريب من حمل رجالقال سيدنا احلداد ىف بعض ماكتباته بل القبيحة
و سماع صوت فهو من املنكرات الىت جيب انلىه عنها ىلع والة نا عمر املحضار فإن خيفت فتنة بنحجيتمعون فيه منسوب لسيد

أمر ملا وصف الفتنة وعليك حباسة نفسك ودع عنك  األمر وُيسن من غريهم إذا خاف ىلع نفسه أن ال ُيرضهم لقوهل 
وإعراض عن اهلل وادلار اآلخرةال يمكن االحرتاز عنها  ﴾2/68﴿ظيم وفنت هائلة العامة وهذا الزمان وأهله قد سار إىل فساد ع

قال ىف اتلحفة وُيرم أيضا نظر ىشء من بدن أمرد وهو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية اغبلا ويظهر ضبط ابتدائه حبيث لو ا ـهبمعناه 
ة بل قيل إنه أعظم إذ ال ُيل حبال وإنما لم يؤمروا اكن صغرية الشتهيت ولو بال شهوة وخوف فتنة ألنه مظنة الفتنة اكملرأ

والسبب واكتفاء بوجوب الغض عنهم إال حلاجة تعليمه ما جيب تعليمه اكلفاُتة وما يتعني من باالحتجاب للمشقة ىف ترك اتلعلم 
د فأعجبه فأخرب أستاذه الصنائع وقد بالغ السلف ىف اتلنفري منهم وسموهم األنتان الستقذارهم رشاع ووقع نظر بعضهم ىلع أمر

فقال سرتى غبه فنىس القرآن بعد عرشين سنة ورشط احلرمة مع أمن الفتنة وانتفاء الشهوة عدم املحرمية من انلاظر بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة والسيادة وأن يكون املنظور مجيال حبسب طبع انلاظر ألن احلسن خيتلف باختالف الطباع وخرج بانلظر 

ل انلظر كما جزم به بعضهم وُترم اخللوة به وقال ىف الزواجر إن نظره ومسه واخللوة به مع الشهوة وخوف املس فيحرم وإن ح
الفتنة من الكبائر واألصح حرمتها مع اكملرأة ولو بال شهوة وفتنة حسما للمادة ثم قال وقد حرم بعض العلماء اخللوة مع األمرد ىف 

قال ما خال رجل بامرأة إال اكن الشيطان ثاثلهما وىف املرد من يفوق النساء  ن انلىب بيت أو حانوت أو محام قياسا ىلع املرأة أل
حلسنه فالفتنة به أعظم وألنه يمكن ىف حقه من الرش ما ال يمكن ىف حق املرأة فهو باتلحريم أوىل وأقاويل السلف ىف اتلنفري 

نظر املنسوب إىل الصالح وغريه ودخل سفيان اثلورى احلمام  ُترص وسواء ىف لك ما ذكرناهمنه واتلحذير من رؤيته أكرث من أن 
فدخل عليه صىب حسن الوجه فقال أخرجوه عنا فإىن أرى مع لك امرأة شيطانا ومع لك أمرد سبعة عرش شيطانا وجاء رجل إىل 

بطريق ئلال يظن بك من ال  اإلمام أمحد بأمرد حسن فقال هل من هذا فقال ابن أخىت فقال ال جتئ به إيلنا مرة أخرى وال تمش معه
يعرفك سوءا أاعذنا اهلل من ذلك بمنه وكرمه إنه جواد كريم رءوف رحيم وباجلملة فانلظر بريد الزنا كما قاهل بعضهم وما أحسن 

 قوهل
 لك احلـوادث مبـداها من انلـــظر
 واملـرء مـا دام ذا عــني يقلـــبها

 

 

 م انلـار من مستصغر الرشرومعظ
 ىف أعـني العني موقوف ىلع اخلطر



 
 قـــالرفي 156

 

 إسعـــاد

 

 ال مرحـبا بسـرور عــاد بالضـرر  يسـر نـاظــره ما ضـر خــــاطـره

﴾ اكن من املسلمني صغريا أو مسلم﴿ ﴾ أىّ إىل﴿ ﴾ أو االستخفافُيرم انلظر باالستحقار﴾ منها انلظر زشرا إىل املسلم فإنه ﴿و﴿
من الرش أن ُيقر أخاه املسلم لك املسلم ىلع املسلم حرام دمه وماهل  ال ُتاسدوا احلديث وقال ىف آخره حبسب امرئ كبريا قال 

وعرضه قال القرطىب ىف تفسري قوهل بئس االسم الفسوق بعد اإليمان من لقب أخاه وسخر به فهو فاسق والسخرية االستحقار 
لقول أو اإلشارة أو اإليماء أو الضحك واالستهانة واتلنبيه ىلع العيوب وانلقائص بوجه يضحك منه وقد تكون باملحااكة بالفعل وا

 ﴾و﴿ىلع الكمه إذا ختبط فيه أو غلطه أو ىلع صنعته أو قبح صورته وقد عّد ىف الزواجر االستهزاء والسخرية باملسلم من الكبائر 
ع من حنو ثقب أى بغري إذنه وقد عّد ىف الزواجر االطال ﴾ء أخفاه كذلكىف ىش﴿انلظر  ﴾بيت الغري بغري إذنه أو انلظر ىف﴿منها 

ثالث ال ُيل ألخيه أن يفعلهن ال يؤم رجل قوما فيخص نفسه بادلاعء  ضيق ىف دار غريه بغري إذنه ىلع حرمه من الكبائر لقوهل 
وال ينظر ىف قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل أى صار اكذلى دخل بيت غريه بال  فعل فقد خانهم ﴾2/69﴿دونهم فإن 

ىف حجرته فقال انلىب هل لو علمت أنك تنظر لطعنت  هو حقن حىت خيفف وروى أن رجال اطلع ىلع رسول اهلل إذنه وال يصىل و
من اطلع ىف بيت قوم بغري إذنهم فقد حل هلم أن  بها أى بمدارة اكنت معه عينك إنما جعل االستئذان من أجل ابلرص وقال 

ل أن يؤذن هل قفد أىت حدا ال ُيل هل أن يأتيه ولو أن رجال فقأ عينه أيما رجل كشف سرتا فأدخل برصه قي يفقؤا عينه وقال 
من دخلت عينه قبل  ىلع باب ال سرت هل فرأى عورة أهله فال خطيئة إنما اخلطيئة ىلع أهل املزنل وقال هلدرت ولو أن رجال مّر 

 أن يستأذن ويسلم فال إذن هل وقد عىص ربه
نه جيوز لصاحب املزنل أن يفقأ عني ذلك انلاظر ولو أنىث ومراهقا جائز عندنا برشط أن ما ذكر ىف هذه األحاديث من أ﴿تنبيه﴾ 

يكون انلاظر قاصدا نظرا حمرما من كوة ضيقة أو شق باب مردود أو سطح غري ذلك املزنل كسطح مسجد ومنارة وصاحب ادلار 
نظره ولو مستورات إذ قد ينكشفن وال جيب أن ينذره مكشوف العورة ولو غري السوءة أو بها حرمه كزوجة وحمرم وأمة وأمرد ُيرم 

وأن يكون الرىم حال انلظر ينحو حصاة من لك خفيف يقصد بمثله العني وإن أعماها فإن لم يمكن قبل الرىم خالفا لسإمام 
مسترتة ولو  رىم عينه أو لم يندفع خبفيف استغاث عليه فإن لم يندفع رضبه بنحو سالح مما يردعه وأن ال يكون للناظر حمرم

غري ساكنة أو زوجة أو أمة ولو مكشوفة وغري ساكنة كما استوجهه ىف الفتح وإال لم جيز لشبهة انلظر حينئذ خبالف حمرم 
مكشوفة ما بني الرسة والركبة حلرمة انلظر حينئذ وأن ال يكون هل فيه متاع وخرج بالعني غريها وباملزنل حنو مسجد وللمنظورة 

م يستحقوا منفعة املزنل كما استوجهه ىف الفتح ويضيق الواسع كباب مفتوح وكوة واسعة وشباك واسع وحمارمها رميه وإن ل
منها ﴾ و﴿تلقصري صاحبه إال أن ينذره فريميه ولو فتح انلاظر ابلاب ولم يتمكن ربه من إغالقه جاز الرىم إذ ال تقصري 

ن اكن قادرا ىلع ﴾ ىف مشاهدته هل بأيعذر﴿م يقدر عليه ولكنه لم ل ﴾وألم ينكره ﴿نكاره وإاكن قادرا ىلع  ﴾مشاهدة املنكر اذا﴿
عند مشاهدة املنكر اتلعريف وانلىه باللطف ول واجب أانلصائح و ﴾ ذلك املحل قال ىفولم يفارق﴿هو فيه  املحل اذلىفراق 

يلد وغريها والغالب ىف منع وقهر باال إجدى وأن إال وعظ وخوف وغلظ القول وعنف فإن حصل املقصود ووالرفق والشفقة فإ
ذل نفسه هلل وجاهد بماهل ال من بإخرية فال يستطيعها اغبلا ما األأمتعذر ووعجز عنهما متعلل اتل األويلني االستطاعة ومدىع

 بمعناها ـهتغيري املنكر من جهة السلطان  أو اكن مأذونا هل ىفاهلل لومة الئم  ونفسه ىف سبيل اهلل وصار ال خياف ىف
كر بعض معاىص اللسان إذ ىه كثرية جّدا أفردها الغزاىل بكتاب من اإلحياء وعّد هل عرشين آفة وال يسلم منها إال ﴿فصل﴾ ىف ذ

ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو يلصمت وعن أىب أمامة قلت يا رسول اهلل ما انلجاة قال  لزم الصمت قال 
 وهلل دّر من قال احفظ لسانك وليسعك بيتك وابك ىلع خطيئتك

 إن ابلــالء مـــــولك باملنـــــطق  احفــظ لســانك ال تقول فتبـتىل

 وقال سيدنا القطب احلبيب أبو بكر بن عبد اهلل العيدروس
 ما خـال يـا فىت جـراح اللســــان لك جرح عـالجه  ﴾2/71﴿
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 ممكن

ان أغلب أعضاء اإلنسان عليه وهو من أعظم أعوان الشيطان فإنه ال قال سيدنا احلبيب عبد القادر ابن شيخ العيدروس ألن اللس
أمره فقال من تكفل ىل بما بني حلييه ورجليه أتكفل هل باجلنة وهو  مؤنة ىف ُتريكه وإرساهل وال لكفة وذلا عظم رسو اهلل 

ه حىت ينتىه به إىل إماتة قلبه ولك ترمجان القلب فمن تكلم بىشء من سقط الالكم وهو غىن عنه اسوّد به وجه قلبه ويزيد سواد
 فليقل من ذلك أو يكرث فعىل العاقل أن يتحفظ من ذلك جهده وما أحسن قول من قالمتلكم يمىل حافظيه 

 وليس يموت املرء من عرثة الرجل  يمـوت الفىت مـن عــرثة بلسـانه

ذ بلسانه ثم قال كّف عليك هذا قلت يا رسول اهلل وإنا ا ـهوىف حديث معاذ أال أخربك بمالك ذلك لكه قلت بىل يا رسول اهلل فأخ
ملؤاخذون بما نتلكم به أى من اإلثم فقال ثكلتك أى فقدتك أمك وهل يكب انلاس ىف انلار ىلع وجوههم أو قال ىلع مناخرهم 

ابن حجر بمعىن أنه إذا إال حصائد ألسنتهم ففيه داللة ىلع اتلعظيم جلراءم اللسان ومعىن مالك األمر بكرس امليم مقصورة قال 
وجد كفه اكنت األعمال لكها ىلع اغية الكمال ونهاية األحوال ألن األعمال غنيمة وكفه سالمة والسالمة عند العقالء مقدمة ىلع 

وحصائد مجع حصيدة بمعىن حمصودة شبه ما يكتسبه اللسان من الالكم املحرم حبصائد الزرع واللسان حبّد املنجل وهو الغنيمة 
احلصد مبالغة ىف تعظيم جرمه وىف احلديث وإن الرجل يلتلكم باللكمة من سخط اهلل ال يعلم بها تقع حيث تقع فيكتب هل يها آلة 

سخطه إىل يوم القيامة أو قال يهوى بها ىف انلار سبعني خريفا احلكمة لسانك إن أطلقته فرسك وإن أمسكته حرسك واكن 
﴾ والسكوت من معاىص اللسان الغيبة﴾ من اذلى ذكره العلماء ﴿وردىن املوارد ﴿يمسك لسانه ويقول هذا اذلى أو الصديق 

وكذا املسلم  ﴾ذكرك أخاك﴿ من احلديث مع ما رصح به األئمة﴾ أى الغيبة بمعىن حدها كما يؤخذ وىه﴿ عليها رضا بها أو تقريرا
ه أن تذكره مما هو فيه حبرضته أو غيبته ىلع املعتمد ﴾ أى بما يكربما يكرههاذلىم ىلع ما يأىت املعني للسامع سواء الىح وامليت ﴿

سواء اكن ىف بدنه كأحول أو قصري أو أسود أو ضدها أو ىف نسبه كأبوه هند أو إساكف أو حنوهما مما يكرهه كيف اكن أو خلقه 
ين أو ال يفرق الزاكة أو ال كىسء اخللق اعجز ضعيف أو ىف فعله ادليىن ككذاب أو متهاون بالصالة مثال أو ال ُيسنها أو اعق الوادل

يؤديها ملستحقيها أو ادلنيوى كقليل األدب أو ال يرى ألحد حقا ىلع نفسه أو كثري األكل أو انلوم أو ثوبه كطويل اذليل قصريه 
قليلة أو ودله كقليل الرتبية أو زوجته ككثرية اخلروج أو عجوز أو ُتكم عليه أو وسخه أو داره كقليل املرافق أو دابته كجموح 

انلظافة أو خادمه كآبق أو غري ذلك من لك ما يعلم أنه يكرهه لو بلغه وقيل ال غيبة ىف ادلين ألنه ذّم من ذمه اهلل تعاىل وألنه 
  ذكرت هل مرة عبادة امرأة وأنها تؤذى جريانها فقال ىه ىف انلار وذكرت هل أخرى إنها خبيلة فقال فما خريها إذن قال الغزاىل ىف

هذا فاسد ألنهم اكنوا يذكرون ذلك حلاجتهم إىل تعرف األحاكم بالسؤال ولم يكن غرضهم بالسؤال اتلنقيص وال ُيتاج اإلحياء و
حينئذ فعلم أن ما  ﴾2/71﴿﴾ و﴿ وىف احلديث ذكرك الغري بما فيه غيبة وبما ليس فيه بهتان كم يأىت ذللك ىف غري جملسه 

قالوا اهلل ورسوهل أعلم قال ذكرك أخاك بما  هل تدرون ما الغيبة ﴾ وقد قال ن فيهإن اكيذكر به مما يكرهه ال يسىم غيبة إال ﴿
قال ىف الزواجر وذكر  فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهتهيكرهه قيل أفرأيت إن اكن ىف أخ ما أقول قال إن اكن فيه ما تقول 
وكم  ك متأكد ىف حق املسلم أكرث ألنه أرشف وأعظم حرمةاألخ ىف احلديث اكآلية للعطف واتلذكري بالسبب ابلاعث ىلع أن الرت

ورد ىف ذمها كتابا وسنة فمن ذلك قوهل تعاىل وال يغتب بعضكم بعضا اآلية واملعىن ال يتلكم أحد منكم ىف حق أحد ىف غيبته بما 
صدق كما علم من حدها املبالغة هو فيه بما يكرهه وأحلق به اتللكم ىف حرضته بل أبلغ ىف األذية وحكمة ُتريم الغيبة معن أنها 

بلحمه إن اإلنسان يتألم قلبه من قرض ىف حفظ عرض املؤمن واإلشارة إىل عظيم مالك حرمته وحقوقه ووجه تشبيه عرضه 
عرضه كما يتألم بدنه ىف قطع حلمه بل أبلغ ألن عرض العاقل عنده أرشف من حلمه ودمه ووجه اآلكدية ىف حلم األخ أنه ال 

ذلك األكل  فضال عن أكله خبالف العدّو فإنه يأكل عدوه بال توقف وقوهل تعاىل فكرهتموه أى فقد كرهتم م أخيهيمكنه مضغ حل
فكذا أكرهوا ذكره بالسوء فتأمل ما أفادته هذه اآلية وأمعن فكرك فيه تغنم وتسلم واهلل حبقائق تزنيله أعلم وتأمل أيضا كيف 

ىف خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة  م وقد قال باتلوبة رمحة بعباده وتعطفا عليه ختمها 
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وىف حديث وإن أرىب الربا عرض الرجل يومكم هذا ىف شهركم هذا ىف بدلكم هذا ومن أرىب الربا استطالة املرء ىف عرض أخيه 
لكمة لو مزجت بها ابلحر ملزجته أى  قال بعض الرواة تعىن قصرية فقال  من صفية كذا وكذا املسلم وعن اعئشة قلت للنىب 

وأخربه أن فتاتني ظلتا صائمتني فأعرض عنه أربع مرات وهو يكرر عليه ذلك ثم  ألنتنته وغريت رُيه وجاء رجل إىل انلىب 
اذهب فمرهما إن اكنتا صائمتني فلتستقيآ فرجع إيلهما قال إنهما لم يصوما وكيف صام من ظل هذا ايلوم يأكل حلوم انلاس 

فأخربه فقال واذلى نفىس بيده لو بقيتا ىف بطونهما ألكلتهما انلار وىف  أهربهما فقلعت لك واحدة علقة من دم فرجع إيله و
رواية فقال ألحداهما ىقء فقاءت قيحا ودما وصديدا وحلما حىت مألت نصف القدح ثم قال لألخرى ىقء فقاءت من قىيء ودم 

ح ثم قال إن هاتني صامتا عما أحل اهلل هلما وأفطرتا ىلع ما حرم اهلل عليهما جلست حىت مألت القدوغريه  عبيطوصديد وحلم 
تأكالن من حلوم انلاس وروى أن صاحب اجلنة يؤذى أهل انلار ىلع ما بهم من األذى وأنه يأكل أحداهما إىل األخرى فجعلتا 

نه اكن يأكل حلوم انلاس بالغيبة ويمىش بانلميمة ومن أكل حلمه فيقولون هل ما بال األبعد فقد آذانا ىلع ما بنا من األذى فيقول إ
حلم أخيه ىف ادلنيا قرب إيله يوم القيامة فيقال هل لكه ميتا كما أكلته حيا فيأكله ويكلح أى يعبس وجهه من الكراهة ويضج وىف 

جوههم وصدورهم فقلت من هؤالء رواية يصيح واألول أبلغ وروى أبو داود ملا عرج ىب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيشمون و
يا جربيل قال هؤالء اذلين يأكلون حلوم انلاس ويقعون ىف أعراضهم وروى أن الغيبة أشد من الزنا وعلله ىف احلديث بأن الرجل 
يزِن ثم يتوب خبالف صاحب الغيبة فإنه ال يغفر هل حىت يغفر صاحبه وىف حديث إن ادلرهم يعطيه الرجل من الربا أعظم عند 

قال ىف رشح اخلطبة وقد سئل الرجل وإن أرىب الربا عرض الرجل املسلم  ﴾2/72﴿ من اخلطيئة من ست وثالثني زنية يزنيها اهلل
سيدنا احلداد نفعنا اهلل به آمني عن الغيبة والربا كيف اكنا أشد وأغلظ من الزنا أنه فاحشة قبيحة فأجاب بما معناه الغيبة والربا 

اهل إذ هما يدالن ىلع دخلية وخبث وغش وحقد ىف قلب املتصف بهما وىلع عدم اكرتاثه واحتفاهل يتعلقان بعرض املسلم وم
بأعراض املسلمني وأمواهلم وعدم الرمحة والشفقة عليهم والزنا وإن اكن فاحشة قبيحة ويؤدى إىل اختالط األنساب لكن ابلاعث 

 ظر عما يرتتب عليه من املفاسد اهعليه إنما ىه الشهوة الىت ىه من أوصاف ابلهائم هذا بقطع انل
قال وعدها هو ما جرى عليه كثريون ويلزمه أن  عد ىف الزواجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقريرا من الكبائر ﴾تنبيه﴿

يل السكوت عليها رضا بها كبرية ثم رأيت األذرىع رصح به نعم لو لم يمكنه دفعها فيلزمه عند األمكنية مفارقة املغتاب وما ق
أنها صغرية ضعيف أو باطل وقد نقل القرطىب وغريه اإلمجاع ىلع أنها كبرية وهو اذلى تدل عليه األحاديث الصحيحة لكنها 

ثم أن األصل فيها احلرمة وقد جتب أو تباح لغرض صحيح رشىع ال يتوصل إيله إال بها ختتلف حبسب املفسدة خفة وثقال 
أن هل قدرة ىلع إزالة ظلمه أو ختفيفه اثلاىن االستعانة ىلع ن ظلم أن يشكو ملن يظن فلم وينحرص ىف ستة أسباب األول املتظلم

قدرته ىلع إزاتله بنحو فالن يعمل كذا فازجره بقصد اتلوصل إلزالة املنكر وإال اكن غيبة حمرمة ما لم تغيري منكر يذكره ملن يظن 
فهل جيوز هل وما طريىق ىف خالىص منه أو ُتصيل حىق أو حنو بأن يقول ملفت ظلمىن فالن بكذا اثلالث االستفتاء  يكن جاهال

ذلك واألفضل أن يبهمه فيقول ما تقول ىف شخص أو زوج اكن من أمره كذا وإنما جاز اتلرصيح باسمه ألن املفىت قد يدرك من 
ملصنفني واملتصدين إلفتاء أو الرابع ُتذير املسلمني من الرش ونصحهم كجرح الرواة والشهود وا تعيينه معىن ال يدركه من إبهامه

علم أو قراءة مع عدم أهلية أو مع حنو فسق أو بدعة وهم داعة إيلها ولو رسا فتجوز إمجااع بل جتب وكأن يشري وإن لم يسترش ىلع 
كفقر  مريد تزوج أو خمالطة لغريه ىف أمر ديىن أو دنيوى وقد علم ىف ذلك الغري قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غري ذلك

ىف الزوج برتك تزوجه ثم إن اكتىف بنحو ال يصلح لك لم يزد عليه وإن توقف ىلع ذكر عيب ذكره بال زيادة كإباحة ميتة ملضطر 
وال بد أن يقصد بذلك بذل انلصيحة هلل دون حظ آخر وكثريا ما يغفل عن ذلك ومن ذلك أن يعلم ىف ذى والية قادحا فيجب 

اخلامس أن يتجاهر بفسقه أو بدعته اكملاكسني  ىلع نصحه وحثه ىلع االستقامة هل وتويلة غريه أوعليه ذكر ذلك ملن يقدر ىلع عز
ذكرهم بعيب آخر إال أن يكون هل سبب ورشبة اخلمر ظاهرا وذى الواليات ابلاطلة فيجوز ذكرهم بما جتاهروا به دون غريه فيحرم 

قرع واألعور فيجوز وإن أمكن تعريفه بغريه وتعريفه به ىلع جهة آخر مما مر السادس اتلعريف بنحو لقب اكألعمش واألصم واأل
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 اتلعريف ال اتلنقيص واألوىل بغريه إن سهل وأكرث هذه األسباب الستة جممع عليه ويدل هلا من السنة أحاديث صحيحة مشهورة
ء وتنقيص ما خلقه تعاىل وتضييع ﴿فروع﴾ األول سئل الغزاىل عن غيبة الاكفر فقال ىه ىف حق املسلم حمذورة ثلالث علل اإليذا

الوقت بما ال يعىن واألوىل تقتىض اتلحريم واثلانية الكراهة واثلاثلة خالف األوىل وأما اذلىم فاكملسلم فيما يرجع إىل املنع من 
ديا أو من سمع أى أسمع يهو  ﴾2/73﴿اإليذاء ألن الرشع عصم دمه وعرضه وماهل قال ىف اخلادم واألوىل ىه الصواب وقد قال 

ما يؤذيه فله انلار وال الكم بعد هذا لظهور دالتله ىلع احلرمة وأما احلرىب فليس بمحرم ىلع األوىل ويكره ىلع اثلانية  نرصانيا
واثلاثلة وأما املبتدع فإن كفر فاكحلرىب وإال فاكملسلم وأما ذكره ببدعته فليس مكروها اثلاىن قد يتوهم من حدها أنها ختتص 

كذلك إذ علة اتلحريم اإليذاء وهذا موجود حيث أفهمت الغري ما يكرهه املغتاب ولو بتعريض وفعل وإشارة باللسان وليس 
وإيماء وغمز ورمز وكتابة بال خالف كما قاهل انلووى وكذا سائر ما يتوصل به إىل فهم املقصود كأن يمىش مشيته بل هو أعظم قاهل 

للقلب والغيبة بالقلب ىه أن تظن به السوء وتصمم عليه بقلبك من غري أن  الغزاىل ألنه أبلغ من اتلرصيح واتلفهيم وأنكى
عن مبهم ملخاطبك اكية احلتستند ىف ذلك إىل مسّوغ رشىع فهذا هو اذلى يتعني أن يكون مرادهم بالغيبة بالقلب وأما جمرد 

ياء ومن أخبث أنواع الغيبة ما يقع بلعض لكنه معني عندك فليس فيه ذلك االعتقاد واتلصميم فافرتقا ثم رأيته رصح به ىف اإلح
املرائني من أن يذكر عنده غريه فيقول احلمد هلل اذلى ما ابتالنا بقلة احلياء أو بادلخول ىلع السالطني وليس قصده بداعئه إال أن 

عبادة أو العلم لكنه يفهم عيب ذلك الغري وقد يزيد خبثه فيقدم مدحه حىت يظهر تنصله من الغيبة فيقول اكن فالن جمتهدا ىف ال
ىف ذّم نفوسهم فيجمع بني فرت وابتىل بما ابتلينا به لكنا وهو قلة الصرب فيذكر نفسه ومقصوده ذّم غريه واتلمدح بالتشبه بالصاحلني 

ك ثالث فواحش الغيبة والرياء وتزكية انلفس بل أربعة ألنه يظن جبهله أن مع ذلك من الصاحلني املتعففني عن الغيبة ومنشأ ذل
اجلهل فإن من تعبد ىلع جهل لعب به الشيطان وضحك عليه وسخر به فأحبط عمله وضيع تعبه وأرداه إىل دراكت ابلوار والضالل 
ومن ذلك أن يقول ساءىن ما وقع لصديقنا من كذا فنسأل اهلل ان يعافيه وهو اكذب وما درى اجلاهل أن اهلل مطلع ىلع خبث 

 أعظم مما يتعرض هل اجلهال إذا جاهروا به ومن ذلك اإلصغاء للمغتاب ىلع جهة اتلعجب ضمريه وأنه قد تعرض بذلك ملقت اهلل
نشاطه واسرتساهل ىف الغيبة وما درى اجلاهل أن اتلصديق بالغيبة غيبة بل الساكت عليها رشيك املغتاب كما ىف خرب لزداد 

بأن خيوض ىف الكم آخر فإن عجز فبقلبه ويلزمه مفارقة املستمع أحد املغتابني فال خيرج عن الرشكة إال إن أنكر بلسانه ولو 
املجلس إال لرضورة وال ينفعه أن يقول بلسانه أو يشري بنحو يده اسكت وقلبه مشته الستمراره فيها وىف احلديث من أذل عنده 

 الغيبة كثرية وىه اعمة مؤمن وهو يقدر ىلع أن ينرصه فلم ينرصه أذهل اهلل يوم القيامة ىلع رءوس اخلالئق اثلالث ابلواعث ىلع
ويصري حقدا ثابتا فيكون وخاصة فالعامة إما تشىف الغيظ بذكر مساوى من أغضبه وقد ال يشفيه ذلك فيحقن الغضب ىف باطنه 

سيئا دائما فاحلقد والغضب من ابلواعث العظيمة ىلع الغيبة وإما موافقة اإلخوان وجماملتهم باالسرتسال معهم بما هم فيه أو إبداء 
نظري ما أبدوه خشية أنه لو سكت وأنكر استثقلوه ونفروا عنه ويظّن جلهله أن هذا من املجاملة ىف الصحبة بل وقد يغضب 
لغضبه إظهارا للجاهلية ىف الرساء والرضاء فيخوض معهم ىف ذكر املساوى والعيوب فيهلك وإما أن يستشعر من غريه أنه يريد 

ليسقطه من عينه وربما روج كذبه بأن يبدأ بذكر بقه بذكر مساويه عند ذلك الكبري تنقيصه أو الشهادة عليه عند كبري فيس
بصدقه ىف ذلك أنه صادق ىف اللك وإما أن ينسب لقبيح فيربأ منه بأن فاعله فالن الصدق من عيوبه ثم يتدرج إىل غريه ليشهد 

وسالمته عن مثل ذلك وإما احلسد ثلناء انلاس فضله  ﴾2/74﴿وهو قبيح وإما اتلصنع كفالن جاهل فهمه ركيك تدرجيا إلظهار 
عليه وحمبتهم هل فرييد أن يبغضهم إيله بالقدح فيه وإما اللعب فيذكر من غريه ما يضحك به انلاس وإما السخرية ىف غيبته وكذا 

ن فالن أو عجيب ىف حرضته ُتقريا هل واخلاصة وىه أرّش وأخبث إما اتلعجب من فعل غريه منكرا كأن يقول ما أعجب ما رأيت م
من فالن كيف ُيب أمته وىه قبيحة أو كيف يقرأ ىلع فالن اجلاهل فهو وإن صدق إال أنه اكن غنيا عن ذكره باسمه وإما 
االغتمام مما ابتىل به كأن يقول مسكني فالن ساءتىن بلواه بكذا فهو وإن صدق ىف اغتمامه لكن من حقه أن ال يذكر اسمه وإما 

عليه باألمر باملعروف وال يظهره غريه ملنكر فيظهر غضبه هلل ويذكر اسمه واكن الواجب أن يظهر غضبه  الغضب من أجل مفارقة
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ىلع غريه أو يسرت اسمه وال يذكره فهذه اثلالثة مما يغمض إدراكها ىلع العلماء فضال عن العوام لظنهم أن اتلعجب والرمحة والغضب 
 بل الرخص ىف الغيبة األعذار السابقة فقط والفرض أنه ال ىشء منها هناإذا اكن هلل اكن عذرا ىف ذكر االسم وهو خطأ 

﴿خاتمة﴾ يتعني عليك معرفة عالج الغيبة وهو إما إمجاىل بأن تعلم أنك قد تعرضت بها لسخط اهلل تعاىل وعقوبته كما دلت 
وزيادة سيآتك فتكون من أهل انلار  عليه اآلية واألخبار املارة وأيضا فىه ُتبط حسناتك فاحذر أن تكون سببا لفناء حسناتك

وقد ورد ما انلار ىف ايلبس بأرسع من الغيبة ىف حسنات العبد ومن ثم قال رجل للحسن بلغىن أنك تغتابىن فقال ما بلغ قدرك 
طوىب ملن  قوهل عندى أىن أحكمك ىف حسناىت ومما ينفعك أيضا أنك تتدبر ىف عيوبك وجتتهد ىف الطهارة منها تلدخل ُتت 

غله عيبه عن عيوب انلاس وتستىح من أن تذم غريك بما أنت متلبس به أو بنظريه فإن اكن أمرا خلقيا فاذلم هل ذم للخالق إذ ش
من ذم صنعة ذم صانعها وأن تعلم أن تأذى غريك بالغيبة كتأذيك بها فكيف ترىض لغريك ما تتأذى به وإما تفصيىل بأن تنظر ىف 

وجيب ىلع املغتاب كما سيأىت إن شاء اهلل تعاىل أن يبادر إىل العلة إنما يكون بقطع سببها  باعثها فتقطعه من أصله إذ عالج
نه خبالف املال مردود اتلوبة برشوطها اآلتية واألصح أنه ال بد من االستحالل وزعم أن العرض ال عوض هل فال جيب االستحالل م

 ر وإنما ىهباالستحالل من املظالم فبل يوم ال درهم فيه وال دينااحلديث الصحيح األمر  بأنه وجب ىف العرض حق حد القذف وىف
ح ىلع الظالم فتعني االستحالل نعم الغائب وامليت ينبىغ أن يكرث هلما من حسنات الظالم تؤخذ للمظلوم وسيآت املظلوم تطر

هلل واهلل أعلم ﴿و﴾ منها ﴿انلميمة االستغفار وادلاعء ويندب ملن سئل من اتلحليل وسيأىت مزيد ذللك ىف مبحث اتلوبة إن شاء ا
وعرفوا انلميمة بأنها نقل الكم انلاس بعضهم ىف بعض وىه نقل القول﴾ من بعض انلاس إىل بعض ﴿لسإفساد﴾ بينهم قال ىف الزواجر 

عنه أو ىلع وجه اإلفساد بينهم قال ىف اإلحياء هذا هو األكرث وال ختتص بذلك بل ىه كشف ما يكره كشفه سواء أكرهه املنقول 
 إيله أو ثالث وسواء أكان كشفه بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء وسواء اكن املنقول فعال أو قوال عيبا أو نقصا ىف املنقول عنه أو غريه

لك ىشء شوهد من أحوال  ﴾2/75﴿فحقيقتها إفشاء الرس وهتك السرت عما يكره كشفه وحينئذ فينبىغ السكوت عن حاكية 
ته نفع ملسلم أو دفع رضر عنه كما لو رأى من يتناول مال غريه فعليه أن يشهد به ال من خيىف ملك نفسه انلاس إال ما ىف حاكي

واذلى يتجه أن انلميمة األقبح من الغيبة ينبىغ أن ال توجد فذكره فإن اكن ما تم به نقصا وعيبا ىف املحىك عنه فهو غيبة أيضا ا ـه
أن ال به مفسدة تقارب مفسدة اإلفساد اذلى رصحوا به وينبىغ ملن أطلق أنها كبرية إال إذا اكن فيما ينّم بوصف كونها كبرية 

يها إال كونها فيها مفسدة كمفسدة الغيبة وإن لم تصل لسإفساد بني انلاس وقد اتفقوا ىلع عدها كبرية وبه رصح احلديث يشرتط ف
هماز مشاء بنميم ثم قال عتّل بعد ذلك زنيم أى دىّع أو   قال املنذرى أمجعت األمة ىلع ُتريمها وأنها من أعظم اذلنوب عند اهلل

 أخذ منه أن ودل الزنا ال يكتم شيئا فعدم كتمه ديلل ىلع أنه ودل زنا وقال تعاىل ويل للك همزة ملزة قيل اللمزة انلمام وقيل إن محالة
رش العداوة بني انلاس كما أن احلطب ينرش احلطب اكنت نمامة محالة احلديث إفسادا بني انلاس وسميت انلميمة حطبا ألنها تن

وورد إن ثلث عذاب ال يدخل اجلنة نمام وىف رواية فتات وهو انلمام أو اذلى يستمع لالكمهم وهو ال يعلمون ثم ينّم  انلار وقال 
يس مىن ذو حسد وال القرب من الغيبة وثلثه من انلميمة وثلثه من ابلول وانلميمة واحلقد ىف انلار ال جيتمعان ىف قلب مسلم ول

نميمة وال كهانة وال أنا منه ورش عباد اهلل املّشاءون بانلميمة املفرقون بني األحبة وإن أبغضكم إىل اهلل املّشاءون بانلميمة 
القيامة املفرقون بني اإلخوان وأيما رجل أشاع ىلع رجل لكمة وهو منها برىء ليشينه بها ىف ادلنيا اكن حقا ىلع اهلل أن يذيبه بها يوم 

فما أجيب فأوىح إيله إىن ال أستجيب لك وال ملن معك وفيكم نمام قد أرّص ىلع انلميمة فقال مو ى  ىف انلار واستسىق مو ى 
يا رب من هو حىت خنرجه من بيننا فقال يا مو ى أنهاكم عن انلميمة وأكون نماما فتابوا مجيعهم فسقوا وزار بعض السلف أخوه 

ل يا أخ أطلت الغيبة وجئتىن بثالث جنايات بغضت إىّل أخ وشغلت قلىب بسببه واتهمت نفسك األمينة فنّم هل عن صديقه فقا
فنّم هل عن شخص فقال اذهب بنا إيله فذهب  بشتم غريك لك فهو الشاتم لك وجاء رجل إىل ىلّع بن احلسني وقيل من أخربك 

ن اكن ما قلت ىّف حقا فغفر اهلل ىل أو باطال فغفر اهلل لك ويقال عمل معه وهو يرى أنه ينترص نلفسه فلما وصل إيله قال يا أخ إ
انلمام أرّض من عمل الشيطان ألن عمله باملواجهة وعمل الشيطان بالوسوسة واشرتى من استخف بانلميمة عبدا نودى عليه أنه 
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املو ى واحلىق بها  لترسى وقال هلا حّدىغري معيب إال أنه نمام فمكث أياما حىت فنت بينه وبني زوجته بأنه يريد الزتوج أو ا
شعرات من حلقه ليسحره هلا فصدقته ثم قال هل إنها تريد ذحبك الليلة فتناوم لرتى ذلك ففعل فجاءته تلحلق فقال صدق الغالم 

إىل قبح  ر أهلها وقتلوه فوقع القتال بني الفريقني بشؤم ذلك انلمام ولقد أشافلما أهوت إىل حلقه أخذ املو ى وذحبها فجاء 
 انلمام وعظيم الرّش املرتتب عليه بقوهل يا أيها اذلين آمنوا إن جاءكم فاسق اآلية اعفانا اهلل من ذلك بمنه وكرمه

﴿تنبيه﴾ ابلاعث ىلع انلميمة إرادة السوء باملحىك عنه أو احلب للمحىك هل أو الفرح باخلوض ىف الفضول وعالجها بنحو ما مّر ىف 
ت إيله ستة أمور أن ال يصدق احلامل ألن انلمام فاسق إمجااع وقد قال تعاىل إن جاءكم فاسق وأن ينهاه عن الغيبة وىلع من محل

ُيمله ما حىك هل ىلع اتلجسس وابلحث حىت يتحقق لقوهل وأن يبغضه ىف اهلل إن لم تظهر هل اتلوبة وأن ال  ﴾2/76﴿ العود ملثله
ىض نلفسه ما نىه انلمام عنه فال ُيىك نميمته فيقول حىك ىل فالن كذا فإنه يكون تعاىل اجتنبوا كثريا من الظن اآلية وأن ال ير

إىل أن انلمام ينبىغ أن يبغض وال يؤتمن وال يوثق به نماما مغتابا وآتيا بما عنه نىه وقال احلسن من نّم لك نّم عليك أشار به 
اخليانة والغّل واحلسد واإلفساد بني انلاس واخلديعة وهو بصداقته وكيف ال وهو ال ينفك عن الكذب والغيبة وانلميمة والقذف و

ممن سىع ىف قطع ما أمر اهلل به أن يوصل ويفسدون ىف األرض قال تعاىل إنما السبيل ىلع اذلين يظلمون انلاس ويبغون ىف األرض 
الالكم فيها ىف فصل معاىص الرجل بغري احلق أوئلك هلم عذاب أيلم وانلمام منهم ومن انلميمة السعاية وسيأىت إن شاء اهلل بسط 

ال  ﴾ أو فعل مما مّر لقوهل قول﴿ ﴾ ىشء من حنومن غري نقل﴿ولو﴾ اكن ﴿ ﴾ أى االفتتان بني خلق اهللاتلحريش﴾ منها ﴿و﴿
 جتدون انلاس معادن خيارهم ىف اجلاهلية خيارهم ىف اإلسالم إذا يدخل اجلنة قاطع أى بني خلق اهلل وقيل بني األرحام وقوهل 

فقهوا وجتدون خيار انلاس ىف هذا الشأن أشدهم هل كراهية وجتدون رّش انلاس ذا الوجهني اذلى يأىت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه 
أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة إصالح ذات ابلني فإن فساد ذات ابلني ىه احلالقة وىف رواية ال  وقوهل 

إنما السبيل ىلع اذلين يظلمون انلاس اآلية فعلم  ادلين وباجلملة ففاعل ذلك داخل ُتت قوهل أقول ُتلق الشعر ولكن ُتلق 
﴾ كأن يغرى كبشا ىلع نطاح آخر أو ديكا ىلع مهارشة آخر فإنه بني ابلهائم﴿ ﴾ اكنولو﴿ االفتتان بني اخللق شديد اتلحريمأن 

 وم لوط ىلع نبينا وعليه الصالة والسالم كما ذكره ىف اتلحفة وغريهاواتلفرج عليه حمرم قبيح ملا فيه من السفه وألنه من فعال ق
أى ىلع خالف ما هو عليه سواء علم ذلك  ﴾خبالف الواقع﴿بالىشء  ﴾اإلخبار﴿عند أهل السنة  ﴾الكذب وهو﴿منها  ﴾و﴿

خرب بىشء ىلع خالف ما هو عليه وهو وأما ملعزتلة فقيدوه بالعلم به فمن أ وتعمده أم ال وأما العلم واتلعمد فإنما هما رشطان لسإثم
يظنه كذلك كذب ىلع األول وال يأثم ومنه ابلهت وهو كما مر ىف احلديث ذكر الشخص بما ليس فيه قال ىف الزواجر وهو أشد من 
به الغيبة إذ هو كذب فيشق ىلع لك أحد خبالفها فال تشق إال ىلع بعض العقالء وىف احلديث من ذكر امرأ بما ليس فيه يعيبه 

حبسه اهلل ىف نار جهنم حىت يأىت بنفاذ ما قاهل فيه وكأن وجه من أفرده باذلكر ورود هذا الوعيد فيه خبصوصه كما قاهل ىف الزواجر 
 ىف الغيبة كما مّر وكم ورد ىف ذم الكذب كتابا وسنة فمن ذلك قوهل تعاىل لعنة اهلل ىلع الاكذبني وقوهل  وقد أدرجه املصنف 
إن الكذب يهدى إىل الفجور وأن الفجور يهدى إىل انلار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب إياكم والكذب ف

عن عمل أهل اجلنة فقال الصدق إذا صدق العبد بّر وإذا بّر آمن وإذا آمن دخل اجلنة ومن عمل أهل  عند اهلل كذابا وسئل 
آية املنافق ثالثة إذا حدث كذب وإذا  كفر يعىن دخل انلار وقال  انلار قال الكذب إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا

 ﴾2/77﴿وعد أخلف وإذا اعهد غدر وإن صام وصىل وقيل يا رسول اهلل أيكون املؤمن خبيال قال نعم قيل أيكون املؤمن كذابا 
ال من ننت ما جاء به ومن قال لصىب أال إن الكذب سّود الوجه وينقص الرزق وإذا كذب العبد تباعد امللك منه مي قال ال وقال 

 تعال هاك ثم لم يعطه فىه كذبة وقد ورد ويل لذلى ُيدث باحلديث يلضحك به القوم فيكذب ويل هل
﴿تنبيه﴾ قال ىف الزواجر اذلى يتجه أنه حيث اشتّد رضره بأن اكن ال ُيتمل اعدة اكن كبرية بل رصح الروياىن ىف ابلحر بأنه كبرية 

واعلم أنه قد يباح وقد جيب من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يرض بغريه ألن الكذب حرام بكل حال وإن لم يرض فقال 
والضابط كما ىف اإلحياء أن لك مقصود حممود يمكن اتلوصل إيله بالصدق والكذب مجيعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده 
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صوما اختىف من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه فمباح إن أبيح ُتصيل ذلك املقصود وواجب إن وجب كما لو رأى مع
ى وإال حنث ولزمته أو سأهل ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه جيب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه احللف ويورّ 
سأهل سلطان عن فاحشة الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصالح ذات ابلني أو استمالة قلب جمىن عليه إال بكذب أبيح ولو 

وقعت منه رسا كزنا ورشب مخر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وهل أن ينكر رس أخيه قال حجة اإلسالم وينبىغ أن يقابل 
مفسدة الكذب باملفسدة املرتبة ىلع الصدف فإن اكنت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم 

ساحمة حبق غريه واحلزم تركه حيث أبيح وليس من املحرم ما اعتيد من املبالغة كجئتك ألف مرة إذ املراد الكذب أو بغريه لم جتز امل
وما ذكر ىف مسئلة الوديعة من وجوب احللف ضعيف واألصح عدم  منه تفهيم املبالغة ال املرات فإن لم جتئ غري مرة فهو اكذب

ُيب أى باهلل دون الطالق كما هو ظاهر واعتمده األذرىع إن اكنت أى الوديعة  الوجوب لكنه قال ىف اتلحفة اكنلهاية وقال الغزاىل
إذا لم يمكن محله ىلع حيوانا يريد قتله أو قنا يريد الفجور به ومما يستثىن من احلرام الكذب ىلع الزوجة إلرضائها وىف الشعر 

ق والشعر صناعة وليس غرض الشاعر منه الصدق فيه املبالغة فال يلحق بالكذب ىف رد الشهادة ألن الاكذب يظهر أن الكذب صد
فهو حرام بكل حال إال أن يكون ىلع طريق الشعراء والكتاب ىف املبالغة كقوهل أنا أدعوك يلال ونهارا وال أخىل جملسا عن شكرك 

 وهلل دّر من قال وأحسن ىف املقال
 ودع الكذوب فال يكن لك صاحبا
 وزن الالكم إذا نطقــت وال تكن

 ّق مـــن عـــرثاتـه من زلــةوتـو
 والسـر فاكتمـه وال تنـــطق بــه
 وكـذلك سـر املـرء إن لـم يطـــوه

 

 

 

 

 

 إن الكـذوب يشـني خـال يصحب
 بـزيادة ىف لك نـاد ختطـــــــــب
 فاملـرء يسـلم باللسـان وبعطــب
 إن الزجـاجـة كسـرها ال يتعـــب
 بنشـرتـه ألسـنة تـزيد وتكــذ

قال ىف انلصائح وسواء أثبت به منفيا كأن يقول وقع كذا ملا لم يقع أو نىف به مثبتا كأن يقول لم يقع ملا وقع وهو مناقض لسإيمان 
﴾ ايلمني﴾ منها ﴿وومعرض صاحبه للعنة الرمحن قال تعاىل إنما يفرتى الكذب اذلين ال يؤمنون بآيات اهلل وأوئلك هم الاكذبون ﴿

﴾ وإن لم تكن غموسا وكرثة األيمان وإن اكن صادقا قال تعاىل إن الاكذبة﴿ يقتطع بها مال معصوم ظلما وايلمنيالغموس وىه الىت 
ىف أرض فهّم املدىع عليه باحللف   ﴾2/78﴿اذلين يشرتون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا قليال اآلية نزلت ىف رجلني اختصما إيله 

حرضىم  ل امرئ مسلم بغري حق لىق اهلل وهو عليه غضبان واختصم إيله من حلف ىلع ما فلما نزلت نكل وأقّر وقال 
أرىض اغتصبنيها أبو هذا وىه ىف يده فقال هل لك بينة قال ال ولكن أحلفه واهلل يعلم أنها فقال احلرضىم يا رسول اهلل  وكندى

فقال الكندى ىه أرضه ىق اهلل وهو أجذم ماال بيمني إال لال يقتطع أحد  فقال أرىض اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكنذى لليمني 
وعقوق الوادلين وايلمني الغموس وىف رواية من أكرب الكبائر إلخ واذلى نفىس بيده ال ُيلف رجل الكبائر اإلرشاك باهلل  وقال 

اذلى ليس هل ىف قلبه يوم القيامة وىف أخرى أكرب الكبائر وعن ابن مسعود كنا نعّد من اذلنب ة كيىلع جناح بعوضة إال اكنت 
من اقتطع مال أخيه بيمني فاجرة فليتبوأ مقعده من انلار يلبلغ شاهدكم اغئبكم قال ذلك ىف  وقال كفارة ايلمني الغموس 

من حلف ىلع  ادليار بالقع وقال ايلمني الفاجرة تدع  احلج بني اجلمرتني مرتني أو ثالثا وىف رواية فليتبوأ بيتا من انلار وقال 
يقول هل ما علم  اكذبة فليتبوأ مقعده من انلار وروى أن ديكا ُتت العرش يقول سبحانك ما أعظمك والرب  يمني مصبورة

إنما احللف حنث أو ندم وعن جبري بن مطعم أنه افتدى يمينه  ذلك من حلف ىب اكذبا وفيه وعيد شديد وتهديد عظيم وقال 
 ت صادقا وعن األشعث بن قيس أنه اشرتى يمينه مرة بسبعني ألفابعرشة آالف درهم ومع ذلك قال ورب الكعبة لو حلفت حلف

﴿تنبيه﴾ ايلمني الغموس بفتح املعجمة ىه الىت ُيلفها اإلنسان اعمدا اعملا أن األمر خبالف ما حلف عليه يلحق بها باطال أو 
 الغالب وسميت بذلك ألنها يبطل بها حقا كأن يقتطع بها مال معصوم ولو غري مسلم كما هو ظاهر ومن عرب به فقد جرى ىلع

تغمس احلالف ىف اإلثم ىف ادلنيا وىف انلار ىف األخرى وايلمني املصبورة والصرب والصابرة ىه املالزمة لصاحبها من جهة احلكم 
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 فيصرب من أجلها أى ُيبس وأصل الصرب احلبس ومنه قتل فالن صربا أى حبسا ىلع القتل وقهرا عليه
رض عحللف باهلل صادقا فكيف به اكذبا قال تعاىل وال جتعلوا اهلل عرضة أليمانكم أى ال جتعلوه اكلال ينبىغ ا ﴾فوائد األوىل﴿

 ولو خريا أو ال جتعلوا احللف باهلل سببا مانعا عن اتلقوى فيدىع أحدكم إىل برّ  ءة ىف لك ما أردتم االمتناع من ىشاملنصوب للرما
 ىف اتلحفة نعم ال يؤاخذ اهلل باللغو ىف األيمان وهو لك الكم مطروح ال يعتد بههلل ال أفعله فال باأو صلة رحم فيقول قد حلفت 

وىف ايلمني ما سبق اللسان إيله ىلع عجلة لصلة الكم من غري عقد الك واهلل وبىل واهلل كما ىف احلديث قال ابن الصالح واملراد ىلع 
ة ألنها استدراك فاكنت مقصودة وهو ظاهر إن قصدها أو شك فإن ابلدل ال اجلمع فال ينافيه قول املاوردى لو مجع انعقدت اثلاني

علم أنه لم يقصد فلغو كما هو واضح ولو قصد شيئا فسبق لسانه لغريه فلغو ولو دخل ىلع صاحبه فأراد القيام فقال واهلل ال تقوم 
هرا بالنسبة حلق اهلل دون حنو طالق من حق فقيل منه وأنه مما تعلم به ابللوى وليس بالواضح بل إن أراد بها غري ايلمني فبل ظاىل 

آدىم ا ـهاثلانية ال تنعقد ايلمني إال باهلل أو بصفة من صفاته أما احللف باآلباء وبكل خملوق فإنه من فعال اجلاهلية وتوسع 
 ﴾2/79﴿اء واحلياة بعضهم فيه فقال ومن مجلة ذلك أى ايلمني الغموس احللف بغري اهلل اكنلىب والكعبة واملالئكة والسماء واآلب

واألمانة وىه من أشدها نهيا والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فالن وساق هلا أدلة ىف انلىه والوعيد ىلع 
احللف بذلك لكن الكم أئمتنا ال يساعده ألنهم أطلقوا أن احللف بغري اهلل مكروه نعم إن اعتقد هل من العظمة باحللف به ما 

اكن احللف حينئذ كفرا وعليه محل ما ورد ىف األحاديث حنو من حلف بغري اهلل فقد كفر وأما احللف باألمانة فما  هلل يعتقد
من حلف باألمانة فليس منا اثلاثلة لو قال هو يهودى أو نرصاىن أو حنوهما كربئ من اإلسالم أو من  أعظمه من مالمة وقد قال 

نعم ُيرم ذلك كما ىف األذاكر وال يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن املحلوف عليه أو اهلل أو رسوهل إن فعل كذا فليس يمينا 
أطلق ويسن هل أن يستغفر وأن يقول ال هلإ إال اهلل حممد رسول اهلل وقيل جيب فإن أراد تعليق خروجه من اإلسالم بما قال كفر 

نة ُتمله ىلع غريه ومقتىض الكم األذاكر خالفه وصوبه حاال ولو مات ولم يعلم ما قصد فقال األسنوى ُيكم بكفره حيث ال قري
ألفاظ القذف﴾ أى الرىم بباطل زنا اكن أو غريه لرجل أو امرأة صغري أو كبري مملوك شخص ﴿الىف اتلحفة ﴿و﴾ منها أن تصدر من 

عّد السكوت عليه ذكره أو حّر قال ىف الزواجر قذف املحصن أو املحصنة بزنا أو لواط والسكوت ىلع ذلك من الكبائر ثم قال و
بعضهم وهو قياس السكوت ىلع الغيبة بل أوىل وتقييدى ىف الرتمجة بزنا أو لواط هو وإن ذكره أبو زرعة لكن الظاهر أنه ليس 

ثم أن القذف بمعجة رشطا للكبرية بل ملزيد قبحها وفحشها ومن ثم قال رشيح الروياىن والقذف بابلاطل ولم خيصه بزنا وال لواط 
ختيار والعلم باتلحريم واالمعرض اتلعيري ال الشهادة وأراكنه ثالثة قاذف ورشطه اتللكيف  زنا ىفب الرىم ورشاع الرىم لغةمعناه 

كران ومقذوف ورشطه يلحد قاذفه سالال إضداد هؤالء أذن منه هل فال ُيد إصال للمقذوف وعدم أحاكم وعدم كونه والزتام األ
ىف دبر مستفرشته بأن ملكه حمرم هل وعن وطء  فيفا عن وطء به حد وعن وطء أمة ىفع ن يكون مسلما ملكفا حرااإلحصان بأ

نفسه إىل الزنا ذكرا  ﴾مة تنسب إنسانا﴿لك لكأنها  ﴾حاصلها﴿ و ﴾كثرية﴿ألفاظ  لم يطأ أصال أو وطأ ال حد فيه وصيغة ﴿وىه﴾
بن زيد أو لست منه أو ابن هند من زيد مثال لست ﴾ كأن يقول الىل الزنا﴿إكأمه  ﴾أحدا من قرابته﴿تنسب  ﴾أو﴿مرأة ااكن أو 
فيه ﴿ىل الزنا إقدف هند وحينئذ فلك لفظة نسبت أحدا من قرابة املخاظب  ىف الزواجر فهو رصيح ىف زوج القحبة كما لزوجها يا

لم ُيتمل غريه فرصيح ﴾ أن ال ُيتمل غريه أو ُيتمله فإن إما﴿ واعلم أن اللفظ يقصد به القذف ﴾إيله﴿بها  ﴾قدف ملن نسب الزنا
﴾ ومنه أن خياطب رجال أو امرأة بزنيت أو يا زاىن نعم ىف رصُيا﴿ وإال فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإال فتعريض فإن اكن

 ﴾ نوى به ذلكمطلقا﴿ زنيت ببهيمة تعزير أو لطت أو الط بك فالن أو يا الئط أو زِن فرجك أو قبلك أو دبرك اكن الرىم به قذفا
﴾ كقوهل لغريه يا خبيث يا فاجر يا فاسق أو زنأت باهلمز وإن لم يقل ىف اجلبل ولم يعرف اللغة ألن كناية﴿ لم ينو وإن اكن ﴾أو﴿

﴾ من القاذف واستوجه ىف الزواجر أن من الكناية يا علق وقيل إنه رصيح وإن اكن بنية﴿ ظاهره أنه بمعىن الصعود لم يكن قذفا إال
احلّر﴾ حال القذف وُيد القاذف ﴿ و أما أنا فغري زان أو لست ابن زانية لم يكن قذفا مطلقا نواه أم التعريضا كيا ابن احلالل وحن

﴾ و﴿ فدخل ما لو قذف وهو ذىم ثم حارب واسرتق فيجدل ثمانني ﴾ آلية انلور وإمحاع الصحابة ثمانني جدلةبرشوطه املارة ﴿
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انلصف من احلر  ﴾2/81﴿﴾ وهو أربعون ألنه ىلع نصفها﴿ و ماكتبا﴾ حال القذف أيضا ولو مبعضا أو أم ودل أالرقيقُيد ﴿
 وإلمجاع الصحابة أيضا
ال يصدر القذف وحنوه إال من خبيث الطوية و ىء الظّن بالربية وكم ورد فيه من اآليات واألخبار فمن  ﴿تنبيه﴾ قال العلماء 

اآلية وقوهل تعاىل إن اذلين يرمون املحصنات اآلية فقد أمجع ذلك قوهل تعاىل واذلين يرمون املحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
كتب كتابا إىل أهل ايلمن فيه  العلماء ىلع أن الرىم ىف اآلية املراد منه الرىم بالزنا وهو يشمل الرىم باللواط وىف حديث أنه 

انلفس املؤمنة بغري حق والفرار ىف سبيل اهلل يوم الفرائض وادليات وىف أوهل إن أكرب الكبائر عند اهلل يوم القيامة إرشاك باهلل وقتل 
الزحف وعقوق الوادلين ورىم املحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال ايلتيم وجاء ىف غريه أيضا أنه من الكبائر وصح من 

أو يا قحبة وللصغري يا نث قذف مملوكه بزنا يقام عليه احلّد يوم القيامة قال بعضهم ومما عمت به ابللوى قول اإلنسان لقنّه يا خم
ابن القحبة يا ودل الزنا ولك ذلك من الكبائر املوجبة للعقوبة ىف ادلنيا واآلخرة واعلم أن سبب احلّد هنا إنما هو إظهار تكذيب 

رض القاذف وافرتائه فمن ثبت صدقه بأن أقام أربعة شهداء عدول يشهدون بزنا املقذوف أو رجلني بإقراره سقط عنه والبد من تع
﴾ رىض اهلل تعاىل عنهم الصحابة﴿ ﴾ أحد منسّب ﴿ من املعاىص﴾ الىت تكون باللسانوالشهود للزاىن واملزِن به واهلل أعلم ﴿

ال تسبوا أصحاىب فواذلى نفىس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مّد أحدهم وال نصيفه وقد رصح  أمجعني قال 
رية قال ابللقيىن وهو داخل ُتت مفارقة اجلماعة وهو االبتداع املدلول عليه برتك السنة الشيخان وغريهما بأن سّب الصحابة كب

واختار ىل أصحابا فجعل ىل منهم وزراء أىت كبرية بال نزاع ويؤيده أحاديث كثرية كحديث إن اهلل اختارِن  فمن سّب الصحابة 
أمجعني ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفا وال عدال وىف رواية وأنصارا وأصهارا فمن شتمهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس 

وسيجئ قوم بعدهم بعيوبهم وينقصونهم فال تؤالكوهم وال تشاربوهم وال تناكوهم وال تصلوا خلفهم وال تصلوا معهم وكحديث إذا 
قال من سبّك يا أبا  روى أنه  ذكر أصحاىب فامسكوا ونقل بعضهم عن أكرث العلماء أن من سّب أبا بكر وعمر اكن اكفرا ملا

ىف غري آية كقوهل تعاىل والسابقون األولون اآلية فمن سبّهم أو أحدا منهم  رىض عنهم أنهبكر فقد كفر قال وقد نص تعاىل ىلع 
إلمساك فقد بارز اهلل باملحاربة ومن بارزه بها أهلكه وخذهل وذلا قال العلماء إذا ذكر الصحابة بسوء كإضافة عيب إيلهم وجب ا

عن اخلوض ىف ذلك بل وجيب اإلنكار بايلد ثم باللسان ثم القلب حسب االستطاعة كسائر املنكرات بل هذا من أرشها وأقبحها 
اتلحذير من ذلك بقوهل اهلل اهلل ىف أصحاىب احلديث قال ىف الزواجر ولقد شوهد ىلع سابّيهم قبائح تدل ىلع خبث  ومن ثم أكد 

ها ما حىك أنه ملا مات ابن منري خرج مجاعة من شبان حلب يتفرجونفقال بعضهم بلعض قد سمعنا أنه ال بواطنهم وشدة عقابهم من
يموت أحد ممن سّب أبا بكر وعمر إال ويمسخه اهلل ىف قربه خزنيرا وال شك أن ابن منري اكن يسبهما فأمجعوا ىلع املىض إىل قربه 

رف عن القبلة إىل جهة الشمال فأخرجوه ىلع شفري قربه ليشاهده انلاس فمضوا ونبشوه فوجدوا صورته صورة خزنير ووجهه منح
العلويني  ﴾2/81﴿ثم أحرقوه ىف انلار وأاعدوه ىف قربه ورّدوا عليه الرتاب وحىك أيضا أن يهوديا اكن خيدم نقيبا من نقباء األرشاف 

ان ولو علمت أن أحدا من ايلهود يتهم زوجة نىّب فقال إىل أعتقد أن عزيرا ومو ى نبيان كريمفقيل للنقيب مره أن يسلم فأمره 
ويسّب أباها أو أصحابه ملا اتبعت دينهم فإذا أسلمت فكيف أتبع هذا انلقيب وهو يقول ىف اعئشة ما يقول ويسّب أباها وعمر 

 هلإ إال اهلل فرأيت ديىن خريا فغضب انلقيب ثم عرف صدق ايلهودى فأطرق رأسه ثم رفعه وقال صدقت مّد يدك فأنا أشهد أن ال
وأن حممدا عبده ورسوهل وقد تبت إىل اهلل عما كنت أقوهل وأعتقده فقال ايلهودى وأنا أيضا أقول أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا 
عبده ورسوهل وأن لك دين غري دين اإلسالم باطل فأسلم وحسن إسالمه وتاب انلقيب عما اكن عليه وحسنت توبته بتوفيق اهلل 

 ته وفقنا اهلل ملرضاته وهدانا القتفاء آثار نبيه وسنته إنه اجلواد الكريم الرءوف الرحيم وإنما أسلم انلقيب ألن سّب اعئشة وهداي
اعئشة ّب اسبالفاحشة كفر إمجااع تلكذيب القرآن انلازل برباءتها وكذا سّب أبيها كفر إمجااع ذللك وقد أفىت غري واحد بقتل 

  وقد تمزت ة كجئ جربيل بصورتها قبل أن يزتوجها بمناقب كثري  ونزول براءتها من السماء وموته  ىف بيتها ودفنه
 فيه وروايتها عنه ألىف حديث وغري ذلك مما ال ُيىص وما أحسن قوهل
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 ولـو اكن النســـاء كمــا ذكــرنا
 فمـا اتلأنيث السـم الشمس عيب

 

 
 لفضـلت النســاء ىلع الرجــــال

 ري فخـــر للهـــــاللوال اتلــذك

فهو الكذب  غلظ وأشد من الكذ ب ولك ما ورد ىفالكذب وأصله تمويه ابلاطل بما يشبه احلق وهو أ ﴾ أىشهادة الزور﴿منها ﴾ و﴿
احلديث الصحيح عدلت شهادة الزور اإلرشاك باهلل قاهلا  ادة الزور من أكرب الكبائر كما ىفانلصائح وشه وارد فيه وزيادة قال ىف

الزواجر وشهادة الزور  ممن باع آخرته بدنيا غريه قال ىف ث مرات فإن علم املشهود هل أنها شهادة زور أثم أيضا والشاهد يكونثال
أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا اإلرشاك باهلل وعقوق الوادلين أال وشهادة الزور وقول الزور واكن متكئا  وقبوهلا من الكبائر قال 
 من شهد ىلع مسلم شهادة ليس هلا بأهل فليتبوأ مقعده من انلار وقال  ررها حىت قلنا يلته سكت وقال فجلس فما زال يك

 ل الزور حنفاء هلل غري مرشكني بهباجتنابه فقال واجتنبوا قو لن تزول قدما شاهد الزور حىت يوجب اهلل هل انلار وقد أمر 
مال خطري وإال كزبيبة  لسالم وعدها كبرية ظاهر إن وقع ىفال ابن عبد اأن يشهد بما ال يتحققه فق شهادة الزور ىه ﴾تنبيه﴿

جيوز أن يضبط ذلك املال بنصاب الرسقة قال وإذا اكن الشاهد بها ووتمرة فيجوز أن يكون منها فطما للناس عن هذه املفاسد 
أثم إثم املعصية لتسببه إىل إبراء ذمة الظالم وإيصال  اكذبا أثم ثالثة آثام إثم املعصية وإثم إاعنة الظالم وإثم خذالن املظلوم أو صادقا

الظالم من   إيصال احلق ملستحقه وىلع ختليصاملظلوم إىل حقه قال ومن شهد حبق فإن اكن صادقا فله أجر ىلع قصده وطاعته وىلع
ادته ألنها مرضة ثاب ىلع شهُتمل الشهادة به وهو ال يشعر بسقوطه أثيب ىلع قصده وال ي ظلم أو اكذبا بسبب سقوط احلق اذلىال

سباب واملبارشات سواء األ ﴾2/82﴿ ن املظلوم نظر إذ اخلطأ واجلهل ىفتغريمه ورجوعه ىلع الظالم بما أخذه م باخلصمني قال وىف
أى ينوى بقلبه  ﴾إذا وعد وهو يضمر﴿ملسلم من املسلمني لكن ال مطلقا بل  ﴾اخللف ىف الوعد﴿منها  ﴾و﴿يف الضمان 

اخللف أن يعد الرجل الرجل ونيته أن ال يىف وقال تعاىل يا أيها اذلين آمنوا  قال  وعده أو ترك الوفاء به بال عذرىف  ﴾اخللف﴿
ثالث من كّن فيه فهو منافق وإن صام وصىل وزعم أنه مسلم  الوأى أى الوعد مثل ادلين أو أفضل وقال  أوفوا بالعقود وقال 

تمن خان وىف رواية أربع من كّن فيه اكن منافقا ومن اكنت فيه خلة منهن اكن فيه خلة إذا حّدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائ
من انلفاق حىت يدعها إذا حّدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اعهد غدر وإذا خاصم فجر فإن عزم ىلع الوفاء فعّن هل عذر منعه منه 

جل أخاه وىف نيته أن يىف فلم جيد فال إثم عليه ولكن إذا وعد الر لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة انلفاق قال 
فأىت بثالثة وعد أبا اهليثم بن اتليهان خادما  ينبىغ أن ُيرتز من صورته أيضا وال جيعل نفسه معذورة بال رضورة فقد ورد أنه 

ر موعده ألىب اهليثم فقال تطلب خادما وتقول أال ترى أثر الوىح بيدى فذك من السىب فأعطى اثنني وبىق واحد فأتته فاطمة 
كيف بموعدى ألىب اهليثم فآثره به ىلع فاطمة وقد وعد إسم عيل ىلع نبينا وعليه الصالة والسالم شخصا ىف موضع فلم جيئه فبىق 

الوفاة قال صدر مىن شبه وعد لرجل من قريش خطب بنىت فواهلل ال ألىق  اثنني وعرشين يوما ىف انتظاره وملا حرضت ابن عمر 
بموضع فلم جيئ إال ثالث يوم فوجده جالسا ينتظره   بثلث انلفاق أشهدكم أىن قد زوجته ابنىت وواعد اخلنساء رسول اهلل اهلل

مطل ﴾ منها ﴿وواكن ابن مسعود ال يعد وعدا إال ويقول إن شاء اهلل وهو األوىل ثم إن فهم مع ذلك الوفاء فالبد منه إال أن يتعذر ﴿
مطل الغىن ظلم وإذا أتبع أى بضم فسكون  ته هل من غري عذر قال ىف الزواجر وهو من الكبائر قال غريمه بعد مطابل﴾ الغىنّ 
ىّل الواجد أى مطل القادر ىلع وفاء دينه ُيل عرضه وعقوبته أى يبيح أن يذكر بني  أحدكم ىلع مىلء فليتبع وقال أحيل 

أن يذكر ظامله إال بانلوع اذلى ظلمه به دون غريه ويبيح أيضا عقوبته  انلاس باملطل وسوء املعاملة ال غريهما إذ املظلوم ال جيوز
ما قّدس اهلل أمة ال يأخذ ضعيفها احلق من  إن اهلل يبغض الغىّن الظلوم احلديث وقال  باحلبس والرضب وغريهما وقال 

ليه دواب األرض ونون املاء أى قويها غري متعتع أى متعب بكرثة تردده إيله ثم قال من انرصف غريمه وهو منه راض صلت ع
 حوته وليس من عبد يلّوى غريمه وهو جيد إال كتب عليه ىف لك يوم ويللة ومجعة وشهر ظلم وروى أن أعرابيا اكن هل ىلع انلىب 

 تدرى من تكلم قال إىن أطلب حىق فقال فتقاضاه إياه واشتد حىت قال أحرج عليك إال قضيتىن فانتهره أصحابه فقالوا وُيك 
هال مع صاحب احلق كنتم ثم أرسل إىل خولة فقال هلا إن اكن عندكم تمر تقرضينا حىت يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأىب أنت 
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وأىم يا رسول اهلل فأقرضته فقىض األعراىب وأطعمه فقال أو فيت أوىف اهلل لك فقال أوئلك خيار انلاس إنه ال قدست أمة ال يأخذ 
 تعالضعيف فيها حقه غري متع

قدرته عليه بعد أمر  ﴾2/83﴿﴿تنبيه﴾ رصح مجاعة من أكابر أئمتنا وزعموا فيه االتفاق بأن من امتنع من قضاء دينه مع 
احلاكم هل به للحاكم أن يشّدد عليه ىف العقوبة فينخسه حبديدة إىل أن يؤدى أو يموت كما قيل بنظريه ىف تارك الصالة ىلع وجه 

ما هنا فهو قياس ضعيف ىلع ضعيف وىف اإلحياء إن من اإلحسان توفية ادلين وحسن القضاء بأن قال بعض األئمة إنه مقيس ىلع 
من اّدان  فإن عجز فلينو قضاءه وجيتهد فيه قال ال يكلف صاحب احلق املىش إيله وأن يبادر به ولو قبل حمله من أجود ماهل 

ون هل حىت يقضيه وقد اكن بعض السلف يستدينون بال حاجة دينا وهو ينوى قضاءه ويرجو وفاءه ولك به مالئكة ُيفظونه ويدع
﴿و﴾  ذ الشتم معناه السب ىف الوجه وتمزيق العرضإملسلم من املسلمني أى االستطالة ىف عرضه  ﴾الشتم﴿منها ﴾ و﴿هلذا اخلرب 

اىل وال مطرود منها إال من الطرد وابلعد من رمحة اهلل تعمنها أيضا ﴿السّب﴾ ولو ىف غيبة ﴿و﴾ كذا ﴿اللعن﴾ ولو دلابة ومعناه 
اتصف بصفة تبعده عنه تعاىل اكلكفر والظلم وال جيوز اتلعيني كزيد إال ملن ُتقق بالكفر والشقاء بأن مات عليه كإبليس قال 
ىف الزواجر سب املسلم واالستطالة ىف عرضه وتسبب اإلنسان ىف لعن أو شتم وادليه وإن لم يسبهما ولعنه مسلما من الكبائر قال 

واملستبان ما قاال فعىل ابلادىء منهما حىت يتعدى سباب املسلم فسوق  تعاىل واذلين يؤذون املؤمنني واملؤمنات اآلية قال 
من  الرجل يشتمىن وهو دوِن أىلّع منه بأس أن انترص منه قال املستبان شيطانان يتهاتران ويتاكذبان وقال  املظلوم وقيل هل 

ل وادليه قيل وكيف بلعنهما قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وىف حديث لعن أكرب الكبائر أن يلعن الرج
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إىل األرض فتغلق  املؤمن كقتله وقال 

ليس  ىلع اذلى لعن فإن اكن أهال وإال رجعت ىلع قائلها وقال فإن لم جتد مسااغ رجعت أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشماال 
وهو يلعن بعض  بأىب بكر  املؤمن بالطعان وال باللعان وال بالفاحش وال بابلذّى أى املتلكم بالفحش والالكم القبيح ومّر 

فقال ال أعود ولعنت ناقة قد  يومئذ ثم جاء لرسول اهلل  رقيقه وقال ألعانني وصديقني الك ورب الكعبة فأعتقه أبو بكر 
اآلن أراها تمىش ىف انلاس ما فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران بن حصني فكأىن  تضجر منها فسمع ذلك 

ال تسبوا ادليك فإنه يوقظ للصالة رصخ ديك  ال تتبعنا ىلع بعري ملعون وقال  يعرض هلا أحد ولعن رجل بعريه فقال هل 
ال تلعنها  مه الك فإنه يدعو إىل الصالة ودلغت برغوث رجال فلعنها فقال  فقال رجل امهلل العنه فقال  من انلىّب قريب 

 فإنها نبهت نبيا من األنبياء لصالة الصبح وىف حديث ال تسبوها فنعمت ادلابة فإنها أيقظكم ذلكر اهلل ولعن رجل الريح فقال 
لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه قال ىف الزواجر واستفيد من هذه األحاديث أن لعن ال تلعن الريح فإنها مأمورة من 

أنه صغرية ثم قال ثم رأيت بعضهم رصح بأن لعن ادلابة واذلىم املعني كبرية فيد حرمة لعن ادلواب حرام وبه رصح أئمتنا والظاهر 
ادلواب صغرية وأما ذلىم فيحتمل أنه كبرية الستوائه مع املسلم  املسلم بغري سبب رشىع وفيه نظر واذلى يتجه ما مّر من أن لعن
ثم أن حمل حرمة اللعن إن اكن  جيوز لعن املسلم أصال ﴾2/84﴿ىف حرمة إيذائه وأما تقييده فغري صحيح إذ ليس نلا غرض رشىع 

الكفر الحتمال أنه ختم هل باإلسالم  ملعني فال جيوز لعنه ولو فاسقا كزيد بن معاوية أو ذميا حيا أو ميتا ولم يعلم موته ىلع
وما وقع بلعضهم من لعن يزيد فتهور بناء ىلع القول خبالف من علم أنه ختم هل ىلع غري اإلسالم كفرعون وأىب جهل وأىب هلب 

 حبرمة لعنه بإسالمه وهو الظاهر ودعوى مجع أنه اكفر لم يثبت ما يدل عليها بل أمره بقتل احلسني لم يثبت أيضا وذلا أفىت الغزاىل
وجيوز إمجااع لعن غري املعني بالشخص بل بالوصف لكعنة اهلل ىلع الاكذبني أو وإن اكن فاسقا متهورا ىف الكبائر بل وفواحشها 

الظاملني قال ىف اإلحياء وباجلملة فلعن األشخاص فيه خطر وال خطر ىف السكوت حىت عن لعن إبليس وقد كرث اتلهاون باللعن 
مع أنه ورد أن املؤمن ليس باللعان فال ينبىغ أن تطلق اللسان به فاالشتغال بذكر اهلل أوىل فإن لم يكن فىف  ىلع ألسنة انلاس

 السكوت سالمة ويقرب من اللعن ادلاعء ىلع اإلنسان بالرش ولو ىلع ظالم الك أصح اهلل جسمك أو ال سلمك
ىلع الكفر قال بعض العلماء ولآلمر بمعروف وانلاىه عن  لعن أناسا بأعيانهم ُيتمل أنه علم موتهم ﴿فائدة﴾ ما ورد أنه 
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منكر ولك مؤدب أن يقول ملن خياطبه ىف ذلك األمر بقصد الزجر واتلأديب ويلك أو يا ضعيف احلال يا قليل انلظر نلفسه يا ظالم 
أى  ﴾االستهزاء باملسلم﴿منها ﴾ ونفسه وحنو ذلك مما ليس فيه قذف رصيح أو كناية أو تعريض ولو اكن صادقا فيه وال كذب ﴿

أى املسلم من القبائح العظيمة الىت فشت ىف هذه  ﴾مؤذ هل﴿أو فعل أو إشارة أو إيماء  ﴾لك الكم﴿االستهانة واتلحقري هل فهو 
قال تعاىل يا أيها اذلين آمنوا ال يسخر قوم من قوم اآلية ومعىن االستهزاء السخرية وىه انلظر إىل املسخور منه بعني  األزمان

به لو أقسم ىلع  ال يؤبهانلقص أى ال ُتتقر غريك عىس أن يكون عند اهلل خريا منك وأفضل وأقرب رّب أشعث أغرب ذى طمرين 
فباء باخلسار األبدى وفاز آدم بالعّز األبدى وشتان ما بينهما وُيتمل أن يكون املعىن  اهلل ألبرّه وقد احتقر إبليس اللعني آدم 

 صار عزيزا ورصت ذيلال ينتقم منك ال ُتقرن غريك فإنه ربما
 هــــد رفعـر قـا وادلهـتركـع يوم  ال تهــــني الفقــــري عـــلك أن

وقد قام اإلمجاع ىلع ُتريم ذلك وأخرج ابليهىق أن املستهزئني بانلاس يلفتح ألحدهم باب اجلنة فيقال هلم هلم هلم فيىجء 
حىت أن الرجل يلفتح هل ابلاب فيقال هلم هلم فال يأتيه من ايلأس وقال ابن  بكريه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فلم يزل كذلك

عباس ىف قوهل تعاىل ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها الصغرية اتلبسم والكبرية الضحك حبال االستهزاء وىف 
مسخرة حىت إنه ربما يفرح بذلك فتكون السخرية ىف حقه  اإلحياء أنه ال ُيرم حنو االستهزاء إال بمن يتأذى به أما من جعل نفسه

قال ىف الزواجر تعمد الكذب  ﴾ ىلع رسوهل﴾ كذا الكذب ﴿و﴿ ﴾ الكذب ىلع اهلل﴾ منها ﴿ومن مجلة املزاح واهلل أعلم ﴿
قال احلسن هم اذلين  دةمن الكبائر قال تعاىل ويوم القيامة ترى اذلين كذبوا ىلع اهلل وجوههم مسو ىلع اهلل تعاىل وىلع رسوهل 

إن كذبا ىلّع ليس ككذب ىلع أحد فمن كذب ىلّع متعمدا فليتبوأ مقعده من  يقولون إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل وقال 
يقول من  وعن قيس بن عبادة سمعت رسول اهلل  ﴾2/85﴿إن من أكرب الكبائر أن يقول الرجل ىلّع ما لم أقل  انلار وقال 

ة متعمدا فليتبوأ مضطجعا من انلار أو بيتا ىف جهنم وعّده كبرية ظاهر كما رصحوا به بل قال الشيخ أبو حممد كذب ىلّع كذب
كفر وقال بعض املتأخرين وقد ذهبت طائفة من العلماء إىل أن الكذب ىلع اهلل ورسوهل كفر خيرج  اجلويىن إن الكذب عليه 

ُتليل حرام أو عكسه كفر حمض وإنما الالكم ىف الكذب عليه فيما سواه وقال  عن امللة وال ريب أن تعمده ىلع اهلل ورسوهل ىف
اجلالل ابللقيىن جاء الوعيد ىف أحاديث كثرية بأن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار قال العلماء وقد بلغت حّد 

اجلّم الكثري من الصحابة قيل إنهم حنو ثمانني نفسا  من أربعني صحابيا وقال ابن الصالح رواهاتلواتر قال الزبار رواه مرفواع حنو 
ومجع بعض احلفاظ طرقه ىف جزء ضخم فبلغ رواته حنو سبعني صحابيا ومن مجلتهم العرشة إال ابن عوف بل قال الطرباىن وابن 

 منده أنهم سبعة وثمانون ومنهم العرشة
 فضائل األعمال وىف التشديد ىف املعاىص وزعموا أن القصد ﴿تنبيه﴾ قال ىف اإلحياء وقد ظن ظانون أنه جيوز وضع األحاديث ىف

منه صحيح وهو خطأ حمض وىف الصدق مندوحة عن الكذب ففيما ورد من اآليات واألخبار كفاية عن غريها وقول القائل إن 
هذا رشه أصال إذ ذلك قد تكرر ىلع االستماع وسقط وقعه وما هو جديد فوقعه أعظم هوس إذ ليس هذا من األغراض الىت تقاوم 

ادلعوى ﴾ منها ﴿و﴿ من الكبائر الىت ال يقاومها ىشء نسأل اهلل العفو عنا وعن مجيع املسلمني آمني اه الكذب عليه 
االفتخار به لقوهل تعاىل فال تزكوا أنفسكم ﴾ كأن يدىع حنو علم أو كرم وليس متصفا به بل لو اكن متصفا به فال جيوز هل ابلاطلة

تىق قال األستاذ ىف انلصائح إن تزكية انلفس واثلناء عليها والفخر باآلباء من أهل ادلين والفضل واتلبجح بالنسب هو أعلم بمن ا
لك ذلك مذموم مستقبح جّدا وقد ابتىل به بعض أوالد األخيار ممن ال بصرية هل وال معرفة حبقائق ادلين ومن افتخر ىلع انلاس 

يا فاطمة بنت حممد ال أغىن عنك من اهلل  من أبطأ به عمله لم يرسع به نسبه وقال  بنسبه وآبائه ذهبت بركتهم عنه قال 
ال فضل ألسود ىلع أمحر وال لعرىب  شيئا ويا صفية عمة رسول اهلل ال أغىن عنك من اهلل شيئا اشرتوا أنفسكم من انلار وقال 

أقوام عن الفخر بآبائهم أو يلكونن أهون ىلع اهلل من يلنتهني  ىلع عجىم إال بتقوى اهلل أنتم من آدم وآدم من تراب وقال 
فالفضل باتلقوى والكرم باتلقوى ال بالنسب قال تعاىل إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ولو أن اإلنسان اكن من أتىق انلاس اجلعالن 
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املخلط املتكرب بصالح  وأعلمهم وأعبدهم ثم تكرب ىلع انلاس وافتخر عليهم ألحبط اهلل تقواه وأبطل عبادته فكيف باجلاهل
غريه وتقواه فهل هذا إال جهل عظيم ومحق فظيع واخلري لكه ىف اتلواضع واخلشوع واخلضوع هلل واخلمول وكراهة الشهرة وىه من 
أخالق صالىح املؤمنني فليحرص اإلنسان عليه ويرض بادلون من املجلس وامللبس واملطعم وحنو ذلك من أمتعة ادلنيا واكن برش 

 ث يتمثل بهذين ابليتنيبن احلر
 ذهب الرجـال املقتـدى بفعـــاهلم
 وبقـيت ىف خـلف يـزك بعضــهم

 

 
 واملنكــرون لــلك أمــر منـــكر
 بعضـا يلـدفع معــور عن معــور

 لابن حسن فقا ﴾2/86﴿وملا تنازلت أحوال ادلين واتصف بالغرابة الىت وعد بها سيد املرسلني ترصف فيها احلبيب ىلع 
 ذهب الرجـال املقتـدى بفعـــاهلم

 هميفخر بعضـوبقـيت ىف خـلف 

 

 
 بالـرب واتلقـوى وزجـر املجـــرتى

 ويزعـم أنـه العــلم الـربىبعضـا 

لك إذ املعىن ىلع األولني أنه ملا اكن عندهم احلظ الوافر من احلياء ال يقدر اإلنسان أن يزك نفسه رصاحة وإنما يزك غريه لزكيه ذ
ونفعنا به وما ينسب لسيدنا  الغري فيندفع العار عنه وملا ذهب احلياء صار لك يزك نفسه بنفسه فذلا ترصف فيها ذلك احلبيب 

 ىلع بن أىب طالب 
 بـــال بالنســـر جهـا الفاخـأيه
 ةـــــوا من فضــم خلقـتراهل ـه

 همــــلهم ىف خلقــــرى فضـوُت
 رـــلم زاخـــــر بعــــا الفخـإنم

 

 

 

 

 اس ألم وألبــــــــا انلــــــإنم
 بــاس أو ذهـــديد أو حنــأو ح
 م وعصبـم وعظــوى حلـل سـه

 رام وأدبـــــــــالق كـــــوبأخ

 نعوذ باهلل من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء
الكذب والكرب واحلسد وغري ذلك مما يرتتب عليه ويظهر ملن هل  ﴿تنبيه﴾ عّد ما ذكر من معاىص اللسان لعله ملا يشتمل عليه من

بادلاعوى ابلاطلة اخلصومات بابلاطل أو بغري العلم كوالكء القاىض أو ملحض العناد لقصد  أدىن بصرية هذا وُيتمل أن مراده 
ىف احلياة ادلنيا ويشهد اهلل ىلع ما ىف وذلك من الكبائر كما ىف الزواجر لقوهل تعاىل ومن انلاس من يعجبك قوهل قهر اخلصم وكرسه 
كىف بك إثما أن ال تزال خماصما وأبغض انلاس إىل اهلل األدّل اخلصم أى كثري اخلصومة ومن  اآليات وقوهل  قلبه وهو أدّل اخلصام

أنقص للمروءة  جادل ىف خصومة بغري علم لم يزل ىف سخط اهلل حىت يزنع قال انلووى عن بعضهم ما رأيت شيئا أذهب لدلين وال
قال ىف األذاكر أى بباطل أو بغري علم كوكيل القاىض فإنه يتولك قبل أن يعرف أن  وال أضيع لذلة وال أشغل للقلب من اخلصومة
﴾ وهو أن يطلق حامال من زنا ال ُتيض أو من شبهة أو الطالف ابلدىع﴾ منها ﴿واحلق ىف أّى جانب وُيتمل أن املراد لك منهما ﴿

بمىض بعض احليض أو بآخر طهر أو يطلقها مغ آخره أو ىف حنو حيض قبل آخره أو ىف طهر وطئها فيه أو ىف حيض أو يعلق الطالق 
نفاس قبله أو يعلقه بمىض بعضه كما ىف الفتح فذلك حمرم إلرضارها بطول العّدة إذ بقية دمها ال ُيسب منها وغري ذلك يقال هل 

ة ما بىق حنو احليض اذلى طلق فيه ويكره تركها ثم إن شاء طلق بعد طهر أو أمسك سىن وهو اجلائز ويسن ملن طلق بدعيا الرجع
مىن أو إىّل ﴾ وهو أن يقول لزوجته ولو رجعية قنة غري ملكفة ال يمكن وطؤها أنت ىلّع أو الظهار﴾ منها ﴿و﴿ كما ورد به احلديث

ىلع املذهب سىم بذلك لتشبيه الزوجة بالظهر وإنما خص أو مىع أو ىل أو عندى كظهر أىم أو يدها أو بطنها ومثل األم لك حمرم 
الظهر ألنه حمل الركوب واملرأة مركوب الزوج وذلا يسىم املركوب ظهرا وهو حمرم بل من الكبائر لقوهل تعاىل اذلين يظاهرون منكم 

من أيمان اجلاهلية خاصة دون من نسائهم ما هّن أمهاتهم اآلية وحكمة منكم توبيخ العرب وتهجني اعدتهم ىف الظهار ألنه اكن 
سائر األمم ومعىن منكرا وزورا أى منكرا وزورا ىف تشبيه الزوج زوجته بأمه ألنا نقول إن قصد به اإلخبار فواضح أنه منكر وكذب 

 وفحشها وقد نقل عنأو اإلنشاء فكذلك ألنه جعله سببا للتحريم والرشع لم جيعله كذلك وهذا اغية ىف قبح املخالفة  ﴾2/87﴿
 ﴾ اعد بأنكفارة إن﴿ ﴾ أى بسببهفيه﴾ جيب ىلع املظاهر ﴿و﴿ أنه من الكبائر وذلا سماه تعاىل ىف اآلية منكرا وزورا ابن عباس 
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﴾ إذ العود هو إمساكها بعد الظهار زمنا تمكنه فيه الفرقة ولم يفارق ألن تشبيهها باملحرم يقتىض فراقها لم يطلقها بعده فورا﴿
﴾ ولو عتق رقبة مؤمنة﴿ ﴾ إحدى ثالث خصال ألنه إن اكن قادرا ىلع العتق فيجب عليهوىه﴿ ا فيما قالفبعدم فعله يصري اعئد

﴾ عما خيل بالعمل والكسب إخالال بينا ألن القصد تكميل حاهل يلتفرغ لوظائف األحرار وهو مةيسل﴿ تبعا ألصل أو دار أو ساب
﴾ عن عتق فإن عجز﴿ دته ويسن بالغ للخروج من اخلالفمتوقف ىلع استقالهل بكفاية نفسه فيجزئ صغري ولو عقب وال

 وقت األداء وعما يرصفه فيها فاضال عن كفاية نفسه وممونه نفقة وكسوة وأثاثا البد منه وعن دينه ولو مؤجال أو اكن عبدارقبة ال
ا لك يللة وإن لم يعني ﴾ وإن نقصا عن ستني يوما وجيب تبييت نية الصوم عن الكفارة فيهمتتابعني﴿ ﴾ هاليلنيصام شهرين﴿

جهتها كأن صام أربعة أشهر بنيتها وعليه كفارتا قتل وظهار ولم يعني فإنه جيزئ فإن بدأ أثناء شهر حسب اثلاىن باهلالل وكمل 
﴾ عن الصوم أو تتابعه نلحو هرم أو مرض ال يرىج برؤه فإن عجز﴿ األول ثالثني من اثلالث ويزول اتلتابع بفوات يوم من الشهرين

أو فقريا﴾ ألنه أسوأ حاال أطعم ستني مسكينا ﴿ حلقه بالصوم مشقة ال ُتتمل اعدة وإن لم تبح اتليمم أو خاف زيادة مرضه أو
ويضعها بينهم إذا ملكهم ﴾ مما جيزئ ىف الفطرة للك واحد مّد فال جيزئ دفعها لواحد لك يوم مّدا وجيوز أن جيمعهم ستني مدا﴿

ولم يغريه لكن إذا تعمده واكن يمكنه  ﴾وإن لم خيل باملعىن﴿فإنه من املنكرات القبيحة  ﴾نلقرآومنها اللحن ىف ا﴿ إياها وقبلوا
ه اتللقني ويلزمه فياتلعلم ولم يتعلم فيحرم عليه ويفسق به ويشاركه املستمع إن قدر ىلع رده وإال منعه من القراءة إن لم يفد 

ه فيها ولم يتعلم يمكن ىص ولزمه القضاء لصالة املدة الىتعلمها فإن قرص عت مجيع الوقت إال ما يضطر إيله ىف تعلم الفاُتة ورصف
خرجت لفظ القرأن عن صفته بإدخال حراكت فيه أو بإخراجها عنه أاملوضوعة إن باألحلان رشح األذاكر القراءة  قال ابن عالن ىف
بيان وإن اتل وأثم املستمع قال ىفذلك القارئ املعىن حرمت وفسق ببه و عكسه أو بقطيط خيىف به اللفظ فيلتبس أأو قرص ممدود 

بها العوام اجلهلة فهو بدعة  القسم األول فمصيبة ابتىله وأما ت مباحة ألنها تزيد ىف ُتسينه ىلع ترتيله اكنلم خيرجه عن لفظه وقرأ
راءة اكملد والقرص واإلداغم الق حمرمة يأثم بها لك مستمع قادر ىلع إزاتله وجيب ىلع القارئ مرااعة أحاكم اتلجويد مما أمجع عليه

سالم ال جيب جرى عليه مجهور علمائنا وقال شيخ اإل ويأثم برتكه ذلك ىلع املعتمد اذلىه واإلظهار واإلقالب واإلخفاء بقسمي
من الكم  رسالة رده لصناعيني قال الشيخ أمحد السنباىط ونلا ىفواألخذ باتلجويد ابليت ىلع الوجوب واإلثم ا ومحل قول ابن اجلزرى

من سأل من  ﴿و﴾ منها ﴿السؤال لغىن بمال أو حرفة﴾ أو كسب طمعا وتكرثا قال ا ـه ب واملعتمد هو األول إن شاء اهللصحااأل
أى تام اخللق سالم من إن املسألة ال ُتل لغىن وال ذلى مّرة بكرس فتشديد أى قوة سوّى  غري فقر فكأنما يأكل اجلمر وقال 

 قال  وىه األرض الىت ال نبات بها احلديث ﴾2/88﴿مدقع بضم فسكون فكرس أى ملصق صاحبه بادلقعاء املوانع إال ذلى فقر 
ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلىق اهلل تعاىل وليس ىف وجهه مزعة  أن ال يسأل انلاس وأتكفل هل باجلنة وقال  من يتكفل ىل

ىل يوم القيامة ومسألة الغىن نار إن أعطى قليال فقليل وإن أعطى حلم بضم فسكون أى قطعته وصح مسألة الغىن شني ىف وجهه إ
فقال كم ترك فقيل دينارين أو ثالثة فقال ترك كيتني أو ثالث كيات قال بعض الصحابة  كثريا فكثري وأىت برجل يلصىل عليه 

عشيه وىف رواية أو يعشيه وىف أخرى عن الغىن اذلى ال تنبىغ معه املسألة فقال قدر ما يعديه وي ألنه اكن يسأل انلاس وسئل 
شبع يوم ويللة قال اخلطاىب قال بعضهم من وجد غداء يوم وعشاءه لم ُتل هل املسألة وقيل إنما ُترم لو اكن عنده ما يكفيه لقوته 

رم إال إن اكن األول إن اكن يسأل صدقة تطوع فإن سأل الزاكة لم ُتاملدة الطويلة وقيل غري ذلك والراجح عندنا كما ىف الزواجر 
وقد يكون الشخص غنيا  كفاية بقية العمر الغالب أى فيمن يشرتط ىف إعطائه منها الفقر كما هو واضح قال الشافىع عنده 

فقال هل أما ىف بيتك ىشء فقال بىل حلس وقعب  بدرهم مع كسبه وال يغنيه ألف مع ضعفه وكرثة عياهل وسأل رجل رسول اهلل 
من يزيد ىلع درهم مرتني أو  وقال من يشرتى هذين فقال رجل بدرهم فقال  هما فأتاه بهما فأخذهما نرشب فيه فقال ائتىن ب

فأعطاهما الرجل وقال اشرت بأحدهما طعاما فانبذه إىل أهلك واشرت باآلخر ثالثا فقال رجل بدرهمني فأعطاهما إياه وأخذ ادلرهمني 
عودا بيده ثم قال اذهب فاحتطب وبع وال أرينك مخسة عرش يوما ففعل وجاء  قدوما فائتىن به فأتاه به فشّد فيه رسول اهلل 

هذا خري لك من أن تىجء باملسألة نكتة ىف وجهك يوم القيامة احلديث  ومعه عرشة دراهم فاشرتى بها ثوبا وطعاما فقال 
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قلته إنما الغىن غىن القلب وانلفس كما صح عن  فينبىغ للعاقل أن يقنع بما أعطاه اهلل وال يظن أن الغىن ىف كرثة املال أو الفقر ىف
القناعة كزن ال يفىن وعليك باإلياس عما ىف أيدى انلاس وإياك والطمع فإنه فقر حارض احلديث قال ىف انلصائح  رسول اهلل 

 نها وال غىن عنهااستغنوا عن انلاس ولو بشوص السواك فال ُتل املسألة إال عند الرضورة واحلاجة الشديدة الىت ال بد م قال 
عّد ما ذكر ىف الزواجر من الكبائر ملا مّر من األحاديث قال وهو ظاهر وإن لم أر من رصح به هلذه األحاديث املشتملة ىلع ﴿تنبيه﴾ 

الوعيد الشديد وعّد منها أيضا اإلحلاح ىف السؤال املؤذى للمسئول إيذاء شديدا ملا ورد أن اهلل يبغض السائل امللحف أى امللح 
وغري ذلك قال وهو ظاهر والكمهم ال يأباه وإن لم يرصحوا به ألن بعض املرتب عليه يقرب من اللعن اذلى هو من أمارات الكبرية 
نعم لو اكن السائل مضطرا واملسئول هل مال مانع هل ظلما فيظهر أنه ال ُيرم عليه اإلحلاح حينئذ واذلى يظهر أيضا أن كون اإلحلاح 

ير السؤال ثالث مرات بل ينبىغ تقييده بما يؤذى ويضجر عرفا ألنه حينئذ ُيمل املسئول ىلع اغية الغضب كبرية ال يتقيد بتكر
وخيرجه عن حز االعتدال ويوقعه ىف أرش السب والشتم وغريهما وهذا أذى شديد وخلق قبيح ومعاص متعددة جّر إيلها اإلحلاح 

يعطيىن  أنه قال اكن  ﴿خاتمة﴾ صح عن ابن عمر  ﴾2/89﴿ بريةومحل عليها واكن سببا فظهر ما ذكرته من أنه حينئذ ك
خذه إذا جاءك من هذا املال ىشء وأنت غري مرشف وال سائل فخذه فتموهل فإن  العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مىن فقال 

شيئا أعطيه وصح من آتاه شئت فلكه وإن شئت فتصدق به قال ودله سالم فسإجل ذلك اكن عبد اهلل ال يسأل أحدا شيئا وال يرّد 
اهلل شيئا من هذا املال من غري أن يسأهل فليقبله فإنما هو رزق ساقه اهلل إيله قال اإلمام أمحد واألرشاف أن يقول ىف نفسه سيبعث 

اكن ذا إالزواجر  أولغريهم ولو من اثللث كما ىفوالوصية بلعض الورثة  ﴾انلذر﴿منها ﴾ وإىّل فالن سيصلىن فالن واهلل أعلم ﴿
ومنه ما لو أوىص لزيد مثال خبمسمائة إن تربع ىلع فالن من ورثته بمثلها أو أقر بلعض الورثة مما يستحقه  ﴾حرام الوارثإبقصد ﴿

ىف مرض موته بعني أو دين يريد تمليكها هل باإلقرار ولم يسبق هل تمليك صحيح بهبة مع اإلقباض أو نذر ىف الصحة نذرا منجزا أو 
ض املوت بلعض الورثة وقد قال ىف الزواجر إن اإلقرار ىلع غري حقيقته من الكبائر قال علماؤنا واإلقرار ىف املرض معلقا بما قبل مر

اكلصحة ألنه ىف حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر واختلف ىف انلذر للوارث بقصد احلرمان فقال حج و م ر بالصحة 
 الوصية من واإلرضار ىف لسيد عمر ابلرصى واملفىت يعتمد أيهما شاء قال ابن عباس وقال مجع من علماء ايلمن بابلطالن قال ا

إن الرجل يلعمل بعمل أهل اخلري سبعني سنة وإذا وىص جار ىف وصيته فيختم هل برش عمله فيدخل انلار وإن  الكبائر وقال 
ه فيدخل اجلنة قال ابن اعدل واالرضار ىف الوصية الرجل يلعمل بعمل أهل الرش سبعني سنة فيعدل ىف وصيته فيختم هل خبري عمل

هل ىلع فالن قد استوفاه  أو بأن ادلين اذلىحقيقة هل دفعا للمرياث عن الورثة  و يقر بدين الأبأكرث من اثللث  ىلع وجوه كأن يوىص
اهلل قطع اهلل مرياثا فرضه  من قطع قال حرام الوارث إذا اكن لك من ذلك بقصد إو يشرتيه بغال أو يبيع شيأ بثمن رخيص أمنه 

وعلم من ذلك الشديدة وذلك من أكرب الكبائر اخلساسة مرياثه من اجلنة ألن خمالفة أمر اهلل خصوصا عند قرب املوت تدل ىلع 
لة أبلغ اإلرضار بالورثة سيما ىف حان نفس وصيته كبرية ألنه أيبعد حينئذ  نما يستوىل ىلع ذلك عدوانا وظلما والإن املوىص هل أ

ترك ﴾ منها ﴿و﴿ يصدق فيها الكذوب فإقدامه ىلع ذلك ديلل ظاهر ىلع قسوة قلبه وفساد بلّه واغية جرائه فذلا خيتم هل برش
 ﴿ال يعلمه﴾ أو يعلمها ﴾ عليه أو بعني عنده إذا اكنبدين﴿ ﴾ يعىن اإليصاء إذ ىه بمعناه والفرق بينهما اصطالح فقىهالوصية

نده ذلك أن يعلم به غري وارث يثبت بقوهل ولو واحدا ظاهر العدالة أو بردها حاال خوفا من ﴾ فيجب ىلع من عليه أو عغريه﴿
خيانة الوارث وعّد ذلك ىف الزواجر من الكبائر فكذا التسبب فيه إذ للوسائل حكم املقاصد قال وسيأىت ىف اعرص اخلمر ما يرصح 

ى هلل كزاكة أو آلدىم كما يسن برد املظالم اكملغصوب وأداء احلقوق بذلك ا ـهفإن علم بها غريه سن اإليصاء بقضاء ادلين سواء اذل
 اكلودائع وتنفيذ الوصايا

يبيت يللتني وىف رواية ثالث  ﴾2/91﴿﴿تتمة﴾ ينبىغ االعتناء بالوصية مع العدل حلرب ما حق امرئ مسلم هل ىشء يوىص فيه أن 
إال وعندى وصيىت مكتوبة وخرب  منذ سمعته من رسول اهلل  ما مضت ىلّع من يلال إال بوصية مكتوبة عنده قال ابن عمر 

﴾ منها تربى و﴿ وسنة ومات ىلع تىق وشهادة ومات مغفورا هل وخرب املحروم من حرم وصيتهمن مات ىلع وصية مات ىلع سبيل 
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﴾ وكذا تربى الوادل من ودله هإىل غري أبيه أو إىل غري موايل﴿ ﴾ أى االنتساباالنتماءاإلنسان من نسبه أو ممن هل الوالء عليه و ﴿
ملا نزلت آية املالعنة أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من  من ادىع إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام وقال  قال 

ءوس ليس منهم فليست من اهلل ىف ىشء ولن يدخلها جنته وأيما رجل جحد ودله وهو ينظر إيله احتجب اهلل عنه وفضحه ىلع ر
ليس من رجل ادىع لغري أبيه وهو يعلم إال كفر ومن ادىع ما ليس هل فليس منا ويلتبوأ  اخلالئق من األولني واآلخرين وقال 

من ادىع إىل غري أبيه أو انتىم لغري موايله فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ال يقبل اهلل منه  مقعده من انلار وقال 
 وال عداليوم القيامة رصفا 

﴾ بكرس اخلطبة﴾ منها ﴿و﴿ ﴿تنبيه﴾ الكفر فيما ذكر بمعىن أن ذلك يؤدى إيله أو أنه إن استحله كفر أو املراد كفر انلعمة
﴾ ىف اإلسالم واتلقييد به ىف احلديث اتلابع هل أخيه﴿ ﴾ من جازت خطبته وإن كرهت أو اكن اكفرا حمرتما غريىلع خطبة﴿ اخلاء

لب كما قاهل ىف اتلحفة فتحرم إذا علم بها وباإلجابة وبرصاحتهما ممن تعترب منه من جمرب وغريه وسكوت املصنف ىف اتلعبري للغا
بكر غري جمربة ملحق بالرصاحة وعلم باحلرمة ولم يأذن األول وال أعرض فإن لم يعلم بها أو علم بها ولم يعلم باإلجابة أو علم 

باحلرمة أو علم بها لكن وقع إعراض من أحد اجلانبني أو لم جتز األوىل أو نكح بها ولم يعلم كونها رصُية أو علم به ولم يعلم 
األول من ُيرم مجع املخطوبة معها أو طال الزمن بعد اإلجابة حبيث يعد معرضا أو أذن هل األول من غري خوف وال حياء لم ُيرم 

وذلا عّده ىف الزواجر من الكبائر قال وما ىف الروضة من أنه إذا لم يبطل بها ىشء مقرر وإنما حرم ذلك ملا فيه من اإليذاء والقطيعة 
صغرية غري موافق تلعريف الكبرية بما فيها وعيد شديد واملوافق ما ذكرته إذ ال شك أن اإلرضار بالغري املحتمل اعدة كبرية وال 

أجرأكم ىلع  م فيما يفىت فيه قال ﴿و﴾ منها ﴿الفتوى بغري علم﴾ جاز عن اخلداع واملكر وقد عدوهما من الكبائرينقص ما ذكر 
الفتوى أجرأكم ىلع انلار قال ابن قاىض ىف خمترص الفتاوى ليس ملن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل لسإفتاء أن يفىت إال فيما علم به من 

به جاز وهو مذهبه علما جازما كوجوب نية الوضوء ونقضه بمس اذلكر نعم إن نقل هل احلكم عن مفت آخر أو عن كتاب موثوق 
ناقل ال مفت وليس لغري األهل اإلفتاء فيما لم جيده مسطورا وإن وجد هل نظائر واملتبحر ىف الفقه هو من أحاط بأصول إمامه ىف لك 
باب حبيث ينكنه أن يقيس ما لم ينص عليه إمامه وهذه مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطعت من حنو أربعمائة سنة ومن طلب منه 

ما أفهمه الكمه من جواز انلقل من الكتب املعتمدة  ﴾وىف اتلحفة تنبيه﴿ناسخات لم جيز هل اإلقدام إال بعد االمتحان اإلفتاء ىف امل
ها نعم انلقل من نسخة كتاب ال جيوز إال إن وثق بصحتها أو تعددت يها جممع عليه وإن لم يتصل سند انلاقل بمؤلفيونسبته ملؤلف

انتىف ذلك قال  ﴾2/91﴿رأى لفظها منتظما وهو خري فطن يدرك السقط واتلحريف فإن  تعددا يغلب ىلع الظن معه صحتها أو
إال منها  ءد ىشفيه تفصيل هو أن الكتب املتقدمة ىلع الشيخني ال يعتم اد املفىت ما يراه ىف كتاب معتمدوجدت أو حنوه وجواز اعتم

قد  بتتابع كتب متعددة ىلع حكم واحد فإن هذه الكثريةبعد مزيد الفحص واتلحرى حىت يغلب ىلع الظن أنه املذهب وال يفىت 
ى مالم جيمع عليه متعقبو الكهما أاملعتمد ما اتفقا عليه فتنتىه إىل واحد هذا لكه فيما لم يتعرض هل الشيخان وال أحدهما وإال 

فتاء بعلم كثري من الصحابة وقد ُتاىش عن اإل حبذفىلع أنه سهو فإن اختلفا فانلووى فإن وجد للرافىع ترجيح دونه فهو إ ـه
وجنة العالم ال أدرى وىف احلديث العلم والسلف الصالح حىت قال ابن مسعود إن اذلى يفىت بني انلاس ىف لك ما يستفتونه ملجنون 

ثالثة كتاب ناطق وسنة قائمة وال أدرى قال الشعىب ال أدرى نصف العلم ومن سكت حيث ال يدرى هلل تعاىل فليس بأقل أجرا 
إذا سئل عن الفتوى قال لصاحبها اذهب إىل هذا األمري اذلى تقدل  عمرابن نطق ألن االعرتاف باجلهل أشد ىلع انلفس واكن  ممن

أمور انلاس فضعها ىف عنقه قيل إنما العالم اذلى إذا سئل عن املسئلة فكأنما يقلع رضسه وخياف أن يقال هل يوم القيامة من أين 
عن مسائل منها ما رش األرض وما خريها  سئل ويقول لم جتدوا غريى حىت احتجتم ىل وسئل أجبت واكن الشعىب يبىك إذا 

فقال ال أدرى فزنل عليه جربيل فسأهل فقال ال أدرى حىت أعلمه اهلل أن خريها املساجد ورشها األسواق فتأمل ذلك مع كمال 
وقد احنطت مرتبة اإلفتاء وتسوره لك  اء قال العالمة سموأمكنية أقدامهم وقوة اجتهادهم وبعدهم عن األهو اإلعالكعلم هؤالء 

من أراد بل جترأ عوام الطلبة ىلع اتللكم فيما شاءوا وىلع إساءة األدب ىف حق العلماء بسبب اتلغافل من والة األمر وتشاغلهم عن 
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قاهل ىف شأن أهل وقته مع أنهم من ابلحث عن أوصافهم فال حول وال قوة إال باهلل قال املجيب عبد اهلل بن احلسني بلفقيه هذا 
ال أدرى تعلم به أن الفتوى خطرة جدا وقد حىك أنه ملا سئل  أى فكيف بأهل وقتنا وتأمل أيضا قوهل  جبال العلم ومحلته اه

اكن العداواىن وهو جاهىل عن إرث اخلنىث توقف فيه أربعني يوما حىت قالت هل جارية هل ترىع غنمه أتبع احلكم ابلال أى فإن 
فذكر أو من الفرج فأنىث قال العالمة األذرىع وىف هذه القصة مزدجر جلهلة قضاة زماننا ومفتيه فإن هذا مرشك يبول من اذلكر 

توقف ىف حكم حادثة أربعني يوما فال حول وال قوة إال باهلل العىّل العظيم فليحذر اإلنسان من تقدل الفتيا ويلكن حمرتزا ما 
فإن سئل عما يعلمه ُتقيقا أفىت وإال بأن شك قال ال أدرى أو ظن احتاط وأحال ىلع غريه إن اكن فيه وجد إىل اخلالص سبيال 

غنية هذا هو احلزم ألن تقدل خطر االجتهاد عظيم وروى ال يفىت انلاس إال ثالثة أمري أو مأمور أو متلكف أمحق واكنت الصحابة 
ن أرسعهم إىل الفتيا فأقلهم علما وسئل بعضهم فقال ال أدرى فقيل هل ليس هذا يتدافعون األمانة والوصية والوديعة والفتيا ومن اك

ماكن اجلهال فقال املاكن ملن يعلموجيهل أما من يعلم وال جيهل فليس هل ماكن وقال بعضهم ال أدرى فقيل هل أال تستىح فقال 
عبد اهلل بن احلسني بلفقيه ىف مطلب اإليقاظ بعد  بكيف أستىح مما لم تستح منه املالئكة إذ قالوا ال علم نلا قال سيدنا املجي

الكم ذكره وإنما استطردناه وخرجنا عما حنن فيه ألنا رأينا ىف بعض الطلبة من يميل إىل االنتقاد ويتجرأ ىلع اإلفتاء من غري تثبت 
من هذا اجليل اجلليل وال واستعداد مع أنه ليس معدودا من أصحاب هذه الرتبة فأردت انلصيحة بذلك مع اعرتاىف يأىن لست 

الشخص  ﴾تعليم﴿منها  ﴾و﴿من ذوى اتلحصيل امهلل علمنا ما ينفعنا وارصف عنا ما يرضنا إنك أنت السميع ابلصري  ﴾2/92﴿
ال ألحد أسباب إيذم  العلم ال ذإو لغريه أهل  ﴾علم مرض﴿الشخض لك  ﴾تعلم﴿كذا  ﴾و﴿غريه لك علم مرض هل ىف دينه ودنياه 

ق بني املرء وزوجه اثلاىن املؤدى لرضر نه يفرّ أو غريه اكلسحر والطلسمات وقد شهد القران بأملؤدى لرضر صاحبه ثالثة األول ا
ن ىف قوهل تعاىل الشمس والقمر حبسبان آوقد نطق به القر ذ هو حساىبإنه ىف نفسه غري مذموم إالغالب كعلم انلجوم فىف صاحبه 

مة ئمىت ثالثا حيف األأخاف ىلع أىن إبقوهل  ونازلة وحنوهما وقد حذر منه وذمه اثلالث ما يستدل به ىلع ما ُيدث من مرض 
سها وقد ثار الىت ُتدث عقب سري الكواكب مؤثرة بنفن اآلأىف انلفوس  ىقنه يلنما ذمه ألإكذيب بالقدر واتلوااليمان بانلجوم و

وكفاية ىف  لم فيجب ىف الواجب عينا ىف العيىنىل العإيلة ن اتلعليم وسأحياء قال ىف الزواجر واحلاصل بسط الالكم ىف ذلك ىف اإل
علما  نا والرآجيوز تعليم الاكفر ق لعروض وُيرم ىف احلرام اكلسحر والشعبذة قال بعض املفرسين الويندب ىف املندوب اك الكفاىئ

رضار الرعية إىل إويال يتطرق به هل احلق وال اخلصم حجة يقطع بها مال خصمه وال السلطان تأأوال املبتدع اجلدال يلجادل به 
عناق اخلنازير يريد أىف  تعلقو ادلرّ  ال وال نرش الرخص ىف السفهاء فيتخذوها طريقا الرتكاب املحظورات وترك الواجبات قال 

قال تعاىل ومن لم ُيكم بما أنزل اهلل فأوئلك هم   ﴾احلكم بغري حكم اهلل﴿منها ﴾ و﴿ هلهأتعليم الفقه من ليس من 
فرون وىف آية الظاملون وىف آخرى الفاسقون وىف احلديث يد اهلل ىلع األمري فإذا جار رفع اهلل يده عنه وجياء باإلمام اجلائر الاك

ما ظهرت الفاحشة ىف  قال تعاىل وأما القاسطون فاكنوا جلهنم حطبا وقال ركنا من أراكن جهنم  فيخاصمه الرعية فيقال هل سدّ 
نية إال ظهر فيهم الطاعون واألوجاع الىت لم تكن ىف أسالفهم وما منع قوم الزاكة إال منعوا القطر من قوم قط يعمل بها فيهم عال

السماء لوال ابلهائم لم يمطروا وما خبس قوم املكيال واملزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السالطني وال حكم أمراؤهم 
إال جعل اهلل بأسهم  تنقذ بعض ما ىف أيديهم وما عطلوا كتاب اهلل وسنة نبيه بغري ما أنزل اهلل إال سلط عليهم عدوهم فاس

بينهم وىف حديث ال يقدس اهلل أمة ال يقىض فيها باحلق وىف آخر جور ساعة ىف حكم أشد وأعظم عند اهلل من معاىص سنني 
م اهلل تعاىل عليه اجلنة قال ىف ادلعوة اتلامة لرعيته إال حر ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية يموت يوم يموت وهو اغّش  وقال سنة 

واعلم أن الوالة البد منهم والوالية ىف اغية اخلطر فإن قاموا بما يلزمهم من حق اخلالق واملخلوق سعدوا وإن ضيعوا ذلك هلكوا 
عليه األمر فال بد هل أن  فعىل من توىل أمرا من أمور املسلمني قضاء أو غريه أن ُيكم بينهم باحلق اذلى أنزهل اهلل فإن اتلبس

وال جيوز اتلحاكم إىل الطاغوت وهو لك ما  بمعناه ىل الصلح اهإيتحرى وُيتاط ىف ذلك جهده حىت يتبني احلال هل وإال فليعدل 
 وحكم ىلع يضاد احلق قال تعاىل فإن تنازعتم ىف ىشء فردوه إىل اهلل والرسول اآلية فإنها نزلت ىف يهودى ومنافق ختاصما إيله 
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 ﴾2/93﴿وأنه لم يرضه فسأهل عمر فقال نعم  املنافق فلما خرجا قال املنافق انطلق بنا إىل عمر فأتياه فأخربه ايلهودى حبكمه 
فقال ماكنكما فأخرج سيفه ورضب عنقه ومن الكم سيدنا القطب املجيب عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بلفقيه ومن تأمل 

قريبة من اتلجرؤ ىلع اكمهم وما جيرون عليه ىف أحاكمهم وجدها بعيدة عن اتلأسيس ىلع اتلقوى أحوال هذا الزمان ووالتهم وح
الفتوى فاألوىل أن يتحفظ منهم ومن ادلخول ىف أمورهم صيانة نلفسه ودينه عن املالم واآلثام فال يصدقهم وال يكذبهم وإذا 

سنه كواجباله واكهفاه ﴿و﴾ كذا ﴿انلياحة﴾ عليه وىه رفع خاطبوه قال سالما ﴿و﴾ منها ﴿انلدب﴾ ىلع امليت وهو تعديد حما
من الصالقة أى الرافعة صوتها بانلدب  الصوت بانلدب وإفراط الرفع بابلاكء وإن لم يقرتن بندب أو نوح وقد برئ رسول اهلل 

املالئكة ىلع ناحئة وانلاحئة  وانلياحة وىف احلديث صوتان ملعونان ىف ادلنيا واآلخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة وال تصىل
إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها رسبال من قطران أى حناس مذاب أو ما تداوى به اإلبل أو غري ذلك ودرع من 

وينبحن ىلع أهل انلار كما تنبح الالكب وقد جرب وورد أن انلوائح جيعلن صفني ىف جهنم صف عن ايلمني وصف عن اليسار 
قال ىف الزواجر فقد ظهر بذلك أنهما من الكبائر كخمش اخلد ولطمه وشق حنو اجليب وحلق أو نتف الشعر وادلاعء  لعنهن 

بالويل واثلبور عند املصيبة وأما تقرير الشيخني أن شق اجليب وانلياحة والصياح من الصغائر فمردود وقد ابتىل بذلك كثري من 
زّى عند املصيبة كأن يلبس ما ال يعتاد لبسه أصال أو ىلع تلك الصفة وكرتك ىشء من انلاس ىف هذه األعصار ومثل ذلك تغيري ال

بلاسه واخلروج بدونه ىلع خالف اعدته بل هو أفحش وأقبح إلشعاره ظاهرا بالسخط وعدم الرضا بالقضاء أما ابلاكء السالم من 
أحدا من اخللق  ﴾لك قول ُيّث ﴿منها  ﴾و﴿مجع  ذلك لكه فجائز قبل املوت وبعده ولكن األوىل بعده الرتك إن أمكن وكرهه

حنو  ﴾عن﴿ه ﴾يفرت﴿ىلع ما  ﴾أو﴿ىف الرشع ولو غري جممع ىلع حرمته  ﴾محمرّ ﴿حنو فعل أو قول ىشء أو استماع إىل ىشء  ﴾ىلع﴿
أو  عليه أو عن استماع إىل واجب ىف الرشع كأن ينشطه لرضب مسلم أو سبه أو الستماع نلحو مزمار ﴾واجب﴿فعل أو قول 

يثبطه عن الصالة أو عن رد السالم ىلع من سلم عليه أو عن االستماع ملن يعلمه ما وجب عليه تعلمه ألن ذلك من أوصاف 
واملنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف اآلية وكىف بها  املنافقني اذلين وصفهم اهلل تعاىل بقوهل

وسيأىت أن ترك األمر باملعروف من الكبائر فكيف بانلىه عن املعروف واألمر باملمنكر فإنه أقبح وأشنع ملا  زجرا ملن هل أدىن تميز
من اتلمس رضا انلاس ىف سخط اهلل سخط اهلل  فيه من اإلاعنة ىلع سخط اهلل وهو مذموم سواء اكن فيه رضا انلاس أم ال قال 

لك الكم ﴿منها  ﴾و﴿سخطه رضاه أانلاس رىض اهلل عنه وأرىض عنه من عليه وأسخط انلاس عليه ومن أرىض اهلل ىف سخط 
أحد من  ﴾أو ىف﴿عليهم الصالة والسالم  ﴾األنبياء﴿املرسلني أو من  ﴾ىف ادلين أو ىف أحد من﴿أى يؤدى إىل قدح أى ذم  ﴾يقدح

قوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر إذ جيب علينا تعظيمهم والقيام حب ﴾العلماء﴿الصحابة واتلابعني وتابعيهم أو ىف أحد من 
 ﴾الرشع﴿ىف ىشء من أحاكم  ﴾أو﴿الرشىع أو آتله  ﴾العلم﴿ىف ىشء من  ﴾أو﴿من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فالن 

زنل العظيم امل ﴾القرآن﴿ىف ىشء من  ﴾أو﴿وذكره مع ادلين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب واتلفرقة ىف التسمية باالعتبار 
اكحلج والصالة والزاكة والكعبة واملساجد وقد مر   ﴾من شعائر اهلل﴿آخر  ﴾ىشء﴿ىف  ﴾أو﴿ ﴾ ﴿2/94ىلع سيدنا حممد 

﴿ومنها الزتمري﴾ باملزمار املعروف وهو من الكبائر  هإىل الكفر والعياذ باهلل تعاىل من ذلك لك الالكم ىلع ذلك وأن بعضه ربما جيرّ 
جماهد الصوت ىف قوهل تعاىل واستفزز من استطعت منهم بصوتك باملزمار ويدخل فيه الرصنا وىه قصبة كما ىف الزواجر وقد فرس 

ضيقة الرأس متسعة اآلخر يزمر بها ىف املواكب واحلروب والكرجة وىه مثلها إال أنه جيعل ىف أسفل القصبة قطعة حناس معوجة 
ذلك ألن الذلة احلاصلة منه تدعو إىل الفساد كرشب مخر وألنها من يزمر بها ىف أعراس ابلوادى والرباب والكمنجة وإنما حرم 

شعائر الفسقة والتشبه بهم حرام وليس ىف ذلك خالف ألحد من األئمة املعتربين وأما خراف ابن حزم جنس العقيدة وأباطيل ابن 
مذموما السرية والعقيدة وما نسبه ابن  طاهر الشنيعة فليسا بمعتربين عند األئمة ومن ثم بالغوا ىف تسفيههما وتضليلهما وأنهما

حزم لصاحب اتلنبيه من حله فباطل قطعا إذ من علم حبال ذلك اإلمام القانت قطع بأنه مفرت عليه وقد حىك الشيخان أنه ال 
يف وهو خالف ىف ُتريم املزمار العراىق وما يرضب به األوتار وقال القرطىب ولم أسمع عن أحد ممن يعترب قوهل أنه يبيح ذلك ك
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منها ﴾ وشعار أهل اخلمور والفسوق ومنتج الشهوات والفساد واملجون وما اكن كذلك ال يشك أحد ىف ُتريمه وتفسيقه ﴿
آمنا ىلع نفسه بأن اكن قادرا  ﴾ رشىعبغري عذر﴿إن اكن سكوته عن ذلك  ﴾عن املنكر ﴾ عن ﴿انلىهالسكوت عن األمر و﴿

بعضهم أويلاء بعض اآلية قال القرطىب جعلهما اهلل فرقا بني املؤمنني واملنافقني وقال  وحنو ماهل قال تعاىل واملؤمنون واملؤمنات
أول ما دخل انلقص ىلع بىن إرسائيل  تعاىل لعن اذلين كفروا من بىن إرسائيل اآلية ففيها اغية التشديد ونهاية اتلهديد وقال 

نع فإنه ال ُيل لك ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل فال يمنعه ذلك أن أنه اكن الرجل يلتىق الرجل فيقول ما هذا اتق اهلل ودع ما تص
يكون أكيله ورشيبه وقعيده فلما فعلوا ذلك رضب اهلل قلوب بعض ببعض وغري ذلك وقد مّر بسط الالكم ىلع األمر باملعروف 

يكتمون ما أنزنلا من ابلينات اآلية  قال تعاىل إن اذلينهل  ﴾كتم العلم الواجب مع وجود الطالب﴿منها  ﴾و﴿وانلىه عن املنكر 
الىت ىف اتلوراة وقيل ىه اعمة  قال ابن عباس ومجاعة نزلت ىف ايلهودى وانلصارى وقيل ىف ايلهودى لكتمهم مفة سيدنا حممد 

ثاق اذلين وهو الصواب إذ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وكتمان ادلين يناسب استحقاق اللعن وقال تعاىل وإذ أخذ اهلل مي
أوتوا الكتاب تليننه للناس وال تكتمونه اآلية قال ىف الزواجر وىف ذلك داللة ىلع أن من أمكنه بيان أصول ادلين بادلالئل العقلية 
ملن اكن حمتاجا إيلها ثم تركها وترك شيئا من أحاكم الرشيعة مع احلاجة إيله فقد حلقه هذا الوعيد الشديد والالعنون دواب األرض 

فيكتمه إال أىت يوم من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من انلار وىف رواية ما من رجل ُيفظ علما  مها وقال وهوا
القيامة ملجما بلجام من نار وورد مثل اذلى يتعلم العلم ثم ال ُيّدث به كمثل اذلى يكزن الكزن ثم ال ينفق منه وورد ناصحوا ىف 

 علمه أشّد خيانة ىف ماهل وإن اهلل سائلكمالعلم فإن خيانة أحدكم ىف 
فتنة جيب الكتم وىف غريه  ﴾2/95﴿قد جيب الكتم وقد جيب اإلظهار فىف ما ال ُيتمله عقل الطالب وخيىش عليه منه  ﴾تنبيه﴿

منها ﴿الضحك خلروج ريح﴾ من  ﴿و﴾ إن وقع وهو فرض عني أو ىف حكمه وجب اإلظهار وإال ندب ما لم يكن وسيلة ملحظور
 املحتمل وإيذاء املسلم وكذا اذلىمإذا اكن ﴿استحقارا﴾ به ملا فيه من اإليذاء الغري  ﴿أو ىلع مسلم﴾ من املسلمني أو ذىمخص ش

من السخرية  لب فكيف به إذا اشتمل ىلع ما يؤذى املسلم أو اذلىمأن جمرد الضحك مذموم مميت للقبل كبرية ىلع حرام 
من كتم  بال عذر قال تعاىل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهلل بما تعملون عليم وقال ﴿و﴾ منها ﴿كتم الشهادة﴾  واالستحقار

شهادة إذا دىع إيلها اكن كمن شهد الزور قال ىف الزواجر وهو من الكبائر كما رصحوا به وقيده اجلالل ابللقيىن بما إذا دىع إيلها 
ه شهادة لرجل وهو ال يعلم بها أو اكن شاهدا ىف أمر ال ُيتاج إىل ادلعوة وال يأىت الشهداء إذا ما دعوا أما من اكنت عندلقوهل تعاىل 

فلم يشهد بذلك ولم يعلم صاحب احلق حىت يدىع به فهل يسىم بذلك كتمانا فيه نظر والكم الشيخني ىف األداء ديلل ىلع أنه ليس 
ولوحرفا  ﴾القرآن﴿من ء ىش ﴾نسيان﴿منها  ﴾و﴿ق قادحا وفيه نظر كما قاهل بعضهم واآلية ال تدل ملا قيد به فاألوجه أنه ال فر

عرضت ىلّع أجور أمىت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد وعرضت ىلّع ذنوب أمىت فلم أر ذنبا  قال واحدا بعد أن حفظه 
أحذم أى مقطوع ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إال لىق اهلل  أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها وقال 

الزواجر ويؤخذ  بغريه قال ىفايلد وقيل معنا أنه ال خري فيه وال حجة هل وقد عّده الرافىع من الكبائر فال جيوز ملن نسيه أن يشتغل 
 ية منه كبرية أنه جيب ىلع من حفظه بصفة من إتقان أو توسط أوحنوهما كأن اكن يتوقف فيه أو يكرث غلطهآنسيان  ممن قوهل
ها فال ُيرم اال نقصها من حافظته أما زيادتها وإن اكنت مؤكدة ينبىغ االعتناء بها حفظه علي ستمر ىلع تلك الصفة الىتفيه أن ي

إال أن تركها ال يوجب إثما ومحل أبو شامة وابن الصالح النسيان الوارد ىف احلديث ىلع ترك العمل به قال وال يبعد أن يكون من 
ا ـهوهذا هو املتبادر من األحاديث قال القرطىب ال يقال حفظ القرآن غري واجب عينا فكيف ذم  تهاون به حىت نىس تالوته كذلك

من نسيه ألنا نقول من مجعه فقد علت رتبته ورشف ىف قومه وكيف ال وقد أدرجت انلبوة بني جنبيه وصار ممن يقال فيه إنه من 
أخل بمرتبته ادلينية ومؤاخذته بما ال يؤاخذ به غريه وترك  أهل اهلل وخاصته فحينئذ من املناسب أن تغلظ العقوبة ىلع من

رّده عينا بأن صدر ابتداؤه من مسلم اعقل ىلع ملكف معاهدة الرآن يؤّدى إىل اجلهالة ﴿و﴾ منها ﴿ترك رّد السالم الواجب عليك﴾ 
رجال وال حمرمية فال جيب  هاة واآلخراملسلم عليه أنىث مشت لواكن املسلم أووحده أو كفاية بأن صدر منه ىلع مجاعة ملكفني نعم 
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ويشرتط  الرد حينئذ فإن سلم هو حرم عليها الرد أو ىه كره هل الرد وال جيب الرد ىلع فاسق وحنوه إن اكن ىف تركه زجر هل أو لغريه
به  تفاحة نعم إن اتصال الرد بالسالم اكتصال القبول باإلجياب قال ىف الزواجر واملتجه ما رصح به بعضهم من أن ترك الرد صغري

قرائن ختيف املسلم إخافة شديدة وتؤذيه أذى شديدا لم يبعد حينئذ من كونه كبرية ملا فيه من اإليذاء العظيم الغري املحتمل ﴿و﴾ 
فرضا أو نفال ﴿و﴾ منها ﴿القبلة املحركة﴾ للشهوة حلليلته أو غريها بالنسبة ﴿للمحرم بنسك﴾ سواء اكن حبج أو عمرة أو مطلقا 

وال يبطل بها الفرض إن لم يزنل أما انلفل فال  ﴾2/96﴿لصائم فرض﴾ سواء اكن رمضان أو غريه فتحرم إذا اكنت بشهوة كذا ﴿
 أمردجنبية وأاكمرأة  ﴾ملن ال ُتل هل قبلته﴿يضا القبلة ىلع الشخص أُترم ﴾ وُترم فيه ألنه جيوز إبطاهل ﴿

مرأة معينة والشعر املشتمل ىلع هجو مسلم ولو بصدق وكذا إن اشتمل ﴿تتمة﴾ من معاىص اللسان أيضا التشبيب بغالم معني أو ا
منه به مع يلكسب ىلع فحش أو كذب فاحش واإلطراء ىف الشعر بما لم جتر العادة به كأن ُيمل اجلاهل أو الفاسق اعملا أو عدال 

 رصف أكرث وقته فيه ومبالغته ىف ذلم والفحش إذا منع مطلوبه واهلل أعلم
ىص األذن االستماع﴾ من امللكف ﴿ ىلع الكم قوم﴾ يكرهون اطالعه عليه بأن علم أنهم ﴿أخفوه عنه﴾ قال ﴿فصل ومن معا

من استمع إىل حديث قوم وهم هل اكرهون صّب ىف أذنه اآلنك باملد وضم انلون الرصاص املذاب يوم  وال جتسسوا وقال تعاىل 
بنفسك عها تتسما واجليم معناه طلب معرفة األخبار وقيل باملهملة أن وال تنافسوا وال ُتاسدوا واتلجسس باحل القيامة وقال 

وباجليم أن تفحص عنها بغريك وقيل األول استماع حديث القوم واثلاىن ابلحث عن العورات وىلع لّك فىف اآلية واحلديث انلىه 
جاره نعم إن أخربه عدل بأنهم جمتمعون  األكيد عن ابلحث عن أمور انلاس املستورة وتتبع عوراتهم وعن اسرتاق ما جيرى ىف دار

 ﴾ىل﴿إستماع ﴾ منها االو﴿ ىلع معصية اكن هل اهلجوم عليهم بال استئذان قاهل الغزاىل أما سماعه بال قصد فال ُيرم كما يأىت
ه أوتار عليعل جي﴾ بكرس امليم ﴿و﴾ إىل الرضب بنحو ﴿الطنبور﴾ بضم الطاء كصنج بفتح أوهل وهو صفر مار﴿املزالزتمري بنحو 

املطربه  ﴾صوات املحرمات﴿األ أي باىق ﴾سائر﴿من  ﴾ كذا ىف ىشءويرضب بها أو قطعتان من صفر ترضب إحداهما باألخرى ﴿
من ذلك ما ﴾ ووغريها من األوتار وغريها ألن الذلة احلاصلة منها تدعو إىل فساد كرشب مخر وألنها شعار أهل الفسق كما مّر ﴿

ملغتابني وهلل در من قال وأحسن ىف وهو أحد ا لاملستمع رشيك القائ ذإ ﴾يمة وسائر األقوال املحرمةاكلغيبه وانلم﴿مما هو  تقدم
 املقال

 اـــــاطهـرق أوســـن الطـّر مـُت
 اع القبيحـن سمـن عـوسمعك ص

 يحــاع القبـــد استمــك عنـفإن

 
 
 

 بهــانب املشتـــن اجلــد عــوع
 هـطق بـن انلـان عـون اللسـكص
 بهــــــه فانتـائلــريك لقـــــش

لكن برشط أن ﴾ و﴿ُيرم  عليه فإنه ال ﴾خبالف ما إذا دخل عليه السماع قهرا هلفعلم أنه إنما ُيرم االستماع إىل ذلك بالقصد ﴿
إال عليه بذلك و ﴾إن قدر﴿و لسانه أملا ُيرم منها بيده  ﴾لزمه اإلنكار﴿إذا زال القهر عنه ﴾ و﴿بقلبه  ﴾كرهه﴿يكون قد 

 تعاىل ىلع فاعليههو فيه إن اكن جالسا فيه وأن يغضب هلل  املجلس اذلىفيجب عليه اإلنكار بقلبه ومفارقة 
أى شدة عذاب أو واد ىف جهنم هلم وفرسهم بقوهل ﴿فصل ومن معاىص ايلد اتلطفيف ىف الكيل والوزن﴾ قال تعاىل ويل للمطففني 

ن حقوقهم منهم وإذا اكلوهم أو زونوهم أى هلم من أموال أنفسهم خيرسون ينقصون أال اذلين إذا اكتالوا ىلع انلاس أى منهم يستوفو
يوم يقوم انلاس أى من قبورهم حفاة عراة  ﴾2/97﴿يظن أوئلك أى الفاعلون ذلك أنهم مبعوثون يلوم عظيم أى هوهل وعذابه 

ألصحاب الكيل والوزن  باآلخر وقال  نزلت ىف رجل هل مكياالن يكيل بأحدهما ويكتار قال السدىرب العاملني غرال ل
فقال يا معرش املهاجرين مخس  إنكم ويلتم أمرا فيه هلكت األمم السابقة قبلكم وعن ابن عمر أقبل علينا رسول اهلل 

لم  وأعوذ باهلل أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة ىف قوم قط فيعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع الىت بليتم بهنخصال إذا 
تكن مضت ىف أسالفكم اذلين مضوا ولم ينقصوا الكيل واملزان إال أخذوا بالسنني أى القحط وشدة املؤنة وجور السلطان 

وىف حديث ما نقص قوم املكيال واملزان إال نقص اهلل عنهم الرزق قال العلماء وهو من الكبائر قال ىف الزواجر وهو ظاهر احلديث 
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ابلاطل وذلا اشتّد الوعيد عليه وسىم فاعله مطففا ألنه ال يكاد يأخذ إال الطفيف وهو نوع من ألنه من أكل أموال انلاس ب
الرسقة واخليانة وينبئ فعله عن عدم املروءة باللكية وذلا عوقب فاعله بالويل اذلى هو واد ىف جهنم لو جعلت فيه جبال ادلنيا 

﴿و﴾ مثل اتلطفيف ىف الكيل لكيل والوزن سهم اخببسبب  وم شعيب ذلابت من شدة حره نعوذ باهلل منه وقد شدد اهلل عقوبة ق
منها  ﴾و﴿والوزن اتلطفيف ىف ﴿اذلرع﴾ بأن يشّد يده وقت ابليع ويرخيها وقت الرشاء وهو من تطفيف فسقة الزبازين واتلجار 

قال ىف الزواجر وهو رصيح  بفتح السني وكرس الراء وجيوز إساكنها وىه أخذ املال خفية وىه من الكبائر اتفاقا ﴾الرسقة﴿
رواية إذا فعل ذلك فقد خلع األحاديث كحديث ال يزِن الزاىن حني يزِن وهو مؤمن وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن وىف 

ربقة اإلسالم من عنقه فإن تاب تاب اهلل عليه وحديث لعن اهلل السارق يرسق ابليضة فتقطع يده ويرسق احلبل فتقطع يده قال 
قال والظاهر أنه ال فرق ىف كونها  اكنوا يرون ثمن بيضة احلديد واحلبل ثالثة دراهم وغري ذلك من األحاديث الكثرية األعمش

ها حقا ثم رأيت فيكبرية بني املوجبة للقطع وغريها إذا اكنت ال ُتل كأن رسق حرص مسجد فإنه ُيرم لكن ال قطع بها ألن هل 
لزتم لألحاكم لكن ال ﴿ُيد﴾ إال ﴿إن رسق﴾ وهو اعلم باتلحريم خمتار ﴿ما﴾ أى اذلى ﴿و﴾ جيب حد السارق امل به حاهلروى رص

﴿يساوى﴾ إذا قوم ﴿ربع دينار﴾ من اذلهب اخلالص املرضوب ﴿و﴾ اكن قد رسقه ﴿من حرزه﴾ أى حرز مثله عرفا وخيتلف 
ومال بيت املال وصدقة قناديله باختالف األموال واألحوال واألوقات ولم تكن هل شبهة فيه فال ُيد برسقة حرص مسجد و

وموقوف وهو من املستحقني ومال بعضه أو سيده وكيفية حد تكون ﴿بقطع يده ايلمىن﴾ من الكوع ولو رسق مرارا قبل القطع 
بقطع ﴿رجله اليرسى﴾ من الكعب ﴿ثم﴾ إن اعد ثاثلا فبقطع ﴿يده  ﴿ثم إن اعد﴾ بعد قطع ايلمىن إىل الرسقة ثانيا ﴿فـ﴾ـ 

لكوع ﴿ثم﴾ إن اعد رابعا فبقطع ﴿رجله ايلمىن﴾ من الكعب للحديث بذلك ثم إن اعد خامسا عزر كما لو اليرسى﴾ من ا
سقطت أطرافه أوال وال يقتل وما روى من قتله منسوخ أو مؤول بقتله إذا استحلها ويسن غمس القطع ىف دهن مغىل تلنسّد أفواه 

هو االستيالء ىلع حق الغري ظلما وقد غلظ الرشع ىف حكم رّده ىف العروق ﴿ومنها انلهب﴾ وهو أخذ املال جهارا ﴿والغصب﴾ و
أن من ظلم قيد شرب من أرض أى قدره طّوقه من سبع أرضني واألصح أن املراد  ادلنيا قال ىف الزواجر وهو من الكبائر لقوهل 

 ُيل ألحد أن يأخذ عصا ال ﴾ ﴿2/98األرض ختسف به فتكون ابلقعة ىف عنقه اكلطوق كما رصح به ىف حديث آخر ولقوهل 
أخيه بغري طيب نفس منه وقد تقدم بسط الالكم فيه ﴿و﴾ منها ﴿املكس﴾ وهو ما يؤخذ من اتلجار اكلعشور وقد مّر الالكم عليه 

أحد الغزاة سواء األمري وغريه وهو اختصاص ىف الزواجر من الغنيمة وهو من الكبائر قال  ﴾الغلول﴿منها  ﴾و﴿وأنه من الكبائر 
نعم جيوز اتلبسط بأخذ بعض مأكول هل من مال الغنيمة قبل القسمة من غري أن ُيرضه إىل األمري يلخمسه وإن قل املأخوذ ء بىش

ومثل ذلك الغلول من األموال املشرتكة بني املسلمني ومن أو دلابته من مال الغنيمة قبل القسمة برشوط مذكورة ىف كتب الفقه 
فلو أفرز  منها بني كونه مستحقا أو ال ألن الظفر فيها ممنوع إذ ال بد فيها من انلية فرق ىف الغاّل ل املسلمني ومن الزاكة وال بيت ما

املالك قدرها ونوى لم جيز الظفر تلوقف ذلك ىلع إعطاء املالك فاكن باقيا ىلع ملك مالكه وذلك لقوهل تعاىل وما اكن نلىب أن يغّل 
ملا توىف رجل من الصحابة صلوا ىلع صاحبكم إن صاحبكم عّل ىف سبيل اهلل  وهل ومن يغلل يأت بما غّل يوم القيامة اآلية وق

الغلول فعظمه ثم قال  إن لم تغّل أمىت لم يقم هلا عدّو أبدا وذكر  ففتش متاعه فوجد فيه حرز يلهود ال يساوى درهمني وقوهل 
يا رسول اهلل أغثىن فأقول ال أملك لك من اهلل شيئا قد  فيقولراغء ال ألفني أحدكم أى أجدنه يوم القيامة ىلع رقبته بعري هل 

 أى تتحرك والضائن وهو يقول ذلك ورسول اهلل  ختفقأبلغتك ثم ذكر الفرس والشاة والرقاع مجع رقعة ما يكتب فيها وأنها 
ل نبيكم بنطع من نار بنطع من الغنيمة ليستظل به فقال ُتبون أن يستظ يقول هل ال أملك لك من اهلل شيئا قد أبلغتك وأىت 
﴾ ملسلم أو ذىم معصوم عمدا أو شبه عمد قال تعاىل ومن يفعل القتل﴾ منها ﴿ووورد من يكتم اغالّ أى يسرت عليه فإنه مثله ﴿

الكبائر  ذلك أى قتل انلفس يلق أثاما يضاعف هل العذاب يوم القيامة وخيدل فيه مهانا وغري ذلك من اآليات الكثرية وقال 
لو أن أهل سماواته وأرضه اشرتكوا ىف دم مؤمن ألدخلهم اهلل  هلل وعقوق الوادلين وقتل انلفس وايلمني الغموس وقال اإلرشاك با
من قتل معاهدا وىف رواية قتيال من أهل اذلمة لم يرح بفتح الراء  قتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال ادلنيا وقال  انلار وقال 
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ُيها يوجد من مسرية أربعني اعما وىف حديث سبعني اعما وىف آخر مخسمائة وىف آخر ألف وجيمع أى لم جيد راحئة اجلنة وإن ر
بينها باختالف وجدان رُيها باختالف انلاس ومراتبهم فإذا اكن هذا ىف قتل اكفر مؤمن ىف دار اإلسالم فما ظنك باملسلم ويكىف 

م بن جثامة ملا قتل اعمر بن األضبط األشجىع وقد سلم عليه اعتبه زاجرا عن ذلك واتعاظا ملن هل أدىن لّب وعقل ما روى أن حمل
  ثم دفنوه فلفظته ثم دفنوه فلفظته فرضموا عليه احلجارة حىت واروه فقال ىف ذلك وملا مات ودفنوه لفظته األرض  إن األرض

فيه الكفارة تل ىف ادلنيا أنه ﴿﴾ حكم القو﴿ تقبل من هو رش منه ولكن أراد اهلل أن يعظكم ىف حرمة ما بينكم بما أراكم
عن لك ما  ﴾سليمة﴿ ﴾ ال اكفرة قال تعاىل فتحرير رقبة مؤمنةمؤمنة﴿ ﴾ عبد أو أمةوىه عتق رقبة﴿ ﴾ سواء عمده وغريهمطلقا

 ﴾ عن عتقها بأن لم يملكها وال ثمنها فاضالفإن عجز﴿ خيّل بالعمل إخالال بينا وال يشرتط هلا سّن معروف بل يكىف ولو ابن يوم
 ﴾2/99﴿﴾ كما مّر ىف كفارة صام شهرين متتابعني﴿ عن كفايته وكفاية ممونه نفقة وغريها باىق العمر الغالب كما نقله اجلمهور

 ﴾ بأن قصد عني من وقعت عليه اجلناية بما يتلف اغبلا جارحا اكن أو الىف عمده﴾ جيب ﴿و﴿ الظهار وليس هنا إطعام
ن أو أمان فيهدر حنو حرىب قتله مسلم معصوم والقاتل ملزتما لألحاكم فال قود ىلع حنو إن اكن القتيل معصوما بإيما﴾ القصاص﴿

صىب وجمنون وحرىب ماكفئا للقتيل حال اجلناية بأن لم يفضله بإسالم أو أمان أو حرية أو سيادة فال يقتل مسلم بذىم وحر بغريه 
﴾ أو جمانا﴿ ﴾ أو مال غريهاىلع ادلية﴿ واء اكن عفوهم عنه﴾ أى القاتل سعنه﴿ ﴿إال إن عىف﴾ أى عفا ورثة القتيل ولو مبعضا

﴾ أى وشبهه﴿ ﴾ وهو أن ال يقصد عينه بالفعل كأن زلق فوقع عليهىف اخلطأ﴾ أما ﴿و﴿ وال يستوىف غري واحد منهم بإذن أو قرعة
ب كغرزه بإبرة ىف غري اخلطأ ويسىم شبه عمد أيضا وعمد خطأ وخطأ عمد وخطأ شبه عمد وهو أن يقصده بما ال يتلف ىف الغال

مقتل أو بما يتلف ال اغبلا وال نادرا كرضب غري متوال ىف غري مقتل وشدة حنو حّر أو برد بنحو عصا أو سوط ملن ُيتمل الرضب به 
ثلها ﴾ املعصومة وماملسلم ونصفها ىف األنىث احلرة املسلمة﴿ املعصوم﴾ ادلية وىه مائة من اإلبل ىف اذلكر احلرّ ﴿ فال جيب فيها إال

اخلنىث إما الاكفر فديته إن اكن كتابيا معصوما ثلث دية املسلم اذلكر ثلث دية ذكر وغريه ثلث دية أنىث فإن اكن جموسيا أو حنو وثىن 
﴾ فإن اكن عمدا بأن عىف ل﴾ اختالف كيفية ﴿القتحبسب هاختتلف صفات﴾ اعلم أنها ﴿و﴿ فثلث مخس دية املسلم كذلك
وقع ىف األشهر احلرم أو ىف ذى رحم حمرم فمثلثة ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون حوامل بقول  عليها أو شبهه مطلقا أو خطأ

عدلني أو خطأ لم يقع كذلك فمخمسة من لك من بنت بلون وخماض وحقة وجذعة وابن بلون عرشون وتكون ىف العمد من 
أيضا القصاص ىف األطراف واجلراحات ىلع تفصيل  مال القاتل وىف غريه ىلع العاقلة بتفصيل ىف ذلك مؤجلة ثالث سنني وجيب

 فيه ىف كتب الفقه
من ترّدى من جبل فقتل نفسه فهو ىف نار جهنم يرتّدى فيها خادلا خمدلا فيها أبدا  من الكبائر قتل اإلنسان نفسه لقوهل ﴿تتمة﴾ 
ح فجزع فأحّد سكينا فجّز بها يده فما رقأ اكن فيمن اكن قبلكم رجل به جرا اذلى خينق نفسه خينقها ىف انلار وقوهل  وقوهل 

ادلم حىت مات فقال اهلل بادرِن عبدى بنفسه وىف حديث قال ربكم قد حرمت عليه اجلنة وغري ذلك من األحاديث الكثرية 
ملهدر نفسه الرصُية ىف أنه كبرية قال وهو ظاهر وإن لم أر من تعرّض هل والظاهر أنه يدخل فيه وفيما يرتتب عليه من الوعيد قتل ا
إنما حكم  وقاطع الطريق املتحتم قتله ألن اإلنسان وإن أهدر دمه ال يباح هل إراقته بل لو أراقه ال يكون كفارة هل ألنه 

﴾ بغري حق﴿ ﴾ ملسلم أو ذىمالرضبمنها ﴿﴾ و﴿ بالكفارة ىلع من عوقب بذنبه وأما من اعقب نفسه فليس ىف معىن من عوقب
 ظهر املسلم حىم إال حبقه وقال  د ظهر مسلم بغري حق لىق اهلل وهو عليه غضبان وقال من جر أى مسّوغ رشىع قال 

ال يقف أحدكم  إن اهلل يغدر اذلين يعذبون انلاس ىف ادلنيا وىف رواية يعذبون وىه أعم من تعذيب انلاس وغريهم وقال 
عوا عنه قال ىف الزواجر وكونه من الكبائر هو ما جرى موقفا يرضب فيه رجال ظلما فإن لعنة اهلل تزنل ىلع من حرضه حيث لم يدف

به  ﴾2/111﴿عليه الشيخان وغريهما وهو ظاهر هلذا الوعيد الشديد لكنهما قيداه باملسلم واعرتضه مجع بأن الوجه عدم اتلقييد 
مثل رضب املسلم ترويعه ثم قال فالوجه أن رضب املعصوم وحنوه املؤذى إيذاء هل وقع كبرية ثم رأيت األذرىع ذكر ما يؤيده و

 ملا أخذ بعض الصحابة نعل بعض أصحابه فغيبها وهو يمزح ترويع املسلم ظلم عظيم وقال  واإلشارة إيله بنحو سالح قال 
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ملا رّوع بعض أصحابه بأخذ ىشء معه وهو نائم  وقال اكن حقا ىلع اهلل أن ال يؤمنه من أفزاع يوم القيامة  من أخاف مؤمنا
من أشار إىل أخيه  ال يأخذ أحدكم متاع أخيه ال مازحا وال جاّدا وقال  ال ُيل لرجل أن يرّوع مسلما وقال  فانتبه ففزع

بباطل ومثلها  ﴾هاؤوإعطا﴿ولو حبق  ﴾أخذ الرشوة﴿منها  ﴾و﴿حبديدة فإن املالئكة تلعنه حىت ينتىه وإن اكن أخاه ألبيه وأمه 
 وال تأكلوا أموالكم بينكم بابلاطل وتدلوا بها إىل احلاكم اآلية قال املفرسون ليس قال تعاىلفيهما بني الراىش واملرتىش  السىع

ملا اكن هو املقصود األعظم من األموال خصه واملراد من اإلدالء ىف اآلية اإلرساع باخلصومة ىف األموال املراد األكل خاصة ولكن 
ينهما وورد أنهما ىف انلار وما من قوم تظهر فيهم الرشا إال أخذوا الراىش واملرتىش والرائش وهو الساىع ب وقد لعن رسول اهلل 

يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فإن  د جيوز اإلعطاء وُيرم األخذ اكذلىقبالرعب قال ىف الزواجر وإنما قيدت اثلانية بباطل لقوهلم 
ضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إيله هدية فإن فمن أعطى قا اكملكره ذه حرام ألنه بغري حق وإلن املعطىإعطاءه جائز للرضورة وأخ

اكن يلحكم هل بباطل أو يلتوصل بها نليل ما اليستحقه أو ألذية مسلم فسق الراىش واملهدى باإلعطاء واملرتىش واملهدى إيله 
خذ فقط ولم باألخذ والرائش بالسىع وإن لم يقع حكم منه بعد ذلك أو يلحكم هل حبق أو دلفع ظلم أو يلنال ما يستحقه فسق اآل

للتوصل حلقه بأّى طريق اكن وأما الرائش هنا فيظهر أنه إن اكن من جهة املعطى فإن حكمنا بفسقه فسق يأثم املعطى الضطراره 
من شفع لرجل شفاعة فأهدى هل عليها  وال فرق ىف الرشوة املفسقة بني كثرية املال وقليلته وال ختتص بالقضاة قال وإال فال 

ه فقضاؤه مردود وإن اكن حبق والرشوة مردودة ئ إذا أخذ القاىض الرشوة ىلع قضامن أبواب الربا قال الشافىع ابا كبريهدية فقد أىت با
وإذا أعطى القاىض ىلع القضاء رشوة فواليته باطلة وقضاؤه مردود وليس من الرشوة بذل املال ملن يتلكم هل مع السلطان مثال ىف 

 صغريا أو غريه للحديث الصحيح إىن بانلار سواء اكن مأكوال أو غريه ﴾إحراق احليوان﴿نها م ﴾و﴿ أمر جائز فإنه جعالة جائزة
رأى رسول  كنت أمرتكم أن ُترقوا فالنا وفالنا بانلار وأن انلار ال يعذب بها إال اهلل فإن وجدتموهما فاقتلوهما قال ابن مسعود 

أن يعذب بانلار إال ربها  إنه ال ينبىغ ؟ قلنا حنن فقال رسول اهلل  ماكنها قد حرقناها فقال من حرق هذه قرية نمل أى اهلل 
عنه قال ىف الزواجر وهو من الكبائر ىلع اإلطالق سواء اكن مأكوال  ﴾طريقا يف ادلفع﴿اإلحراق بها  ﴾إال إذا تعني﴿فهو حرام مطلقا 

 ىع تبعا للرافىع ىف إطالقه قال بعضهم والوجه األولأو غريه صغريا أو كبريا كما ىف الروضة وأصلها عن صاحب العدة وتوقف األذر
قال ابللقيىن ولم يتعرض انلووى تلوقف األذرىع فكأنه ارتضاه ويظهر أن يقال الفواسق اخلمس ال يمنع فيهن اإلحراق إذا تعني 

 م إن ابن عمر طريقا إلزالة رضرهن وأما غريها من آدىم وحيوان آخر ولو غري مأكول فقد ُيرم بكونه كبرية خلرب مسل
لعن من فعل هذا فاتلعذيب  مّر بنفر نصبوا دجاجة يرتامونها فلما رأوه تفرقوا عنها فقال من فعل هذا إن رسول اهلل  ﴾2/111﴿

 بانلار اكتلعذيب باختاذها غرضا أو أشّد اه
ر الكم املصنف خالفه فليحرر ﴿و﴾ ﴿تنبيه﴾ ظاهر قول الزواجر وأما غريها إلخ أنه يكون كبرية وإن تعني طريقا ىف ادلفع وظاه

من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل اهلل به يوم  منها ﴿املثلة باحليوان﴾ أى تقطيع أجزائه وتغيري خلقته وىه من الكبائر قال 
عا عن الرضب ىف الوجه وعن الوسم ىف الوجه واعلم أن مج حبمار وسم ىف وجهه فقال لعن اهلل اذلى وسمه ونىه  القيامة ومّر 

إيلهم وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وكحل  راىع إبل الصدقة واستاقوها بعث  يونالعرنقتل أطلفوا أن تعذيب احليوان كبرية وملا 
ذلك  عيونهم بمسامري حمماة بانلار أنزل اهلل نسخ املثلة والكحل بقوهل إنما جزاء اذلين ُياربون اآلية وقال أبو الزناد وملا فعل 

اللعب ﴿منها ﴾ و﴿اكن بعد ذلك ُيّث ىلع الصدقة وينىه عن املثلة  ّد ونهاه عن املثلة وعن قتادة بلغنا أنه أنزل اهلل احل
ول من وضع هل وهو حرام كما ىف األم وجرى عليه أويسىم الرندشري بالشني املعجمة والراء نسبة ألول ملوك الفرس ألنه  ﴾بالرند

 ل عليه كيف وقديعوّ  ن األخبار رصُية ىف اتلحريم بل ىف كونه كبرية فالأف باألصحاب والشيخان وغريهما وقيل مكروه وزي
من  فكأنما غمس يده ىف حلم خزنير ودمه وقال  دشربمن لعب بالرن ل القرطىب اتفاق العلماء ىلع ُتريم اللعب به قال نق

ثم يقوم ل اذلى يتوضأ بالقيح ودم اخلزنير مثل اذلى يلعب بالرند ثم يقوم يصىل مث وقال فقد عىص اهلل ورسوهل لعب بالرند 
اغية  ى للتخاصم والفنت الىت الا وختمينا فيؤدّ أن فيه حزروحكمة ُتريمه  فيصىل أى فال تقبل صالته كما رصحت به رواية أخرى



 
 قـــالرفي 179

 

 إسعـــاد

 

نه مكروه أعندنا ما اللعب بالشطرنج فاملعتمد أهلا ففطم انلاس عنه حذرا من الرشور املرتتبة عليه ولك ما اكن كذلك فهوحرام و
ذلك من  حنو وأسباب  وأخراج صالة عن وقتها إ وأو اقرتن به قمار أُتريمه  ن لعبه مع من يعتقدإوحرام عند األكرث وكذا عندنا 

قلها الضعيف أحسن بل  ورد من األحاديث ادلالة ىلع اتلحريم فليس فيها حديث صحيح وال هله وماأالفواخش الغابلة ىلع 
ىشء وما ورد عن  قاهل احلفاظ وذلا قال احلافظ ابن حجر العسقالىن وغريه لم يثبت ىف الشطرنج عن انلىب  كماكرثها املنكر أو

ذ هو إبعض الصحابة من ذمه فغري صحيح كما بينه ابن حجر ىف كف الراعع قال فيه وقياسه ىلع الرند ممنوع للفرق بينهما 
﴾ واحلساب والرند موضوع ملا يشبه األزالم ﴿هو معني ىلع تدبري احلروب ووصواب اتلدبري ونظام السياية ف موضوع لصحة الفكر
جريدات للك واحدة بطن وظهر فريىم بها  وأربع قصبات أن يأخذ أمن لك ما فيه حزر وختمني وهو  ﴾الطاب﴿منها اللعب بنحو 

هذا اللعب فليس فيه اعتماد ىلع حساب وال و اقتضته قاعدة أثم ينظر كم فيها بطنا وكم فيها ظهرا ثم يرتتب عليه ما اتفقا عليه 
ذرىع األ و عكسه وجزمأو حمض بطون أو بطنني وظهرين أو عكسه أنما هو ىلع ما خترجه تلك من ظهر وثالثة بطون إفكر ابلتة و

ألنه ليس ومثله اللعب بالكنجفة كما رصح به ىف اخلادم  ال غبار عليه واعتمده الزركىش وغريه حبرمته اكلرند وهو واضح جىلّ 
ومما أظهره املردة من الرتك ىف هذه  ﴾2/112﴿العمدة فيه إال ىلع اخلزر واتلخمني اكلطاب قال األذرىع عن بعض متقدىم أصحابنا 

منها  ﴾و﴿األعصار أوراق بنقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها فإن اكن بعوض فقمار وإال فىه اكلرند وحنوه ملا سبق من اتلوجيه 
ئهما وهو املراد من امليرس ن خيرج العوض من اجلانبني مع تكافأوصورته املجمع عليها  ﴾لك ما فيه قمار﴿ن اللعب بنحو ذلك م

ىل حكم السبق إن عدال عن ذلك فيغنم أو يغلبه صاحبه فيغرم فإن يغلب صاحبه أية ووجه حرمته ان لك واحد مرتدد بني ىف اآل
والفرق بينه  فاألصح حرمته أيضا ن اكن اغبلاإمغلوبا وعكسه اكن ن إخذ منه خراج العوض يلأإحد الالعبني بأن ينفرد  بأوالرىم

وإذا ذ ليس فيه كبري غرض إالشطرنج حنو ن الغرض فيها احلذق ىف الفروسسية والرماية خبالفه ىف أهنا وبني جوازه ىف املسابقة 
صب سواء الصورة األوىل واثلانية فإن لم يأخذه لم قامر لم يلزم املال املرشوط فإن أمسكه ولم يرّده فسق وردت شهادته ألنه اغ

يفسق باثلانية للخالف فيها وكذا باألوىل إن قطع فيها بأن أحدهما اغلب لزوال صورة القمار حينئذ فلك ما فيه قمار حرام ﴿حىت 
هم منه أما باجلوز فإن اكن لعب الصبيان باجلوز والكعاب﴾ وحنوهما بمعىن أنه ُيرم ىلع آبائهم تقريرهم ىلع ذلك وجيب عليهم منع

 قال ىف كّف باحلمام والشطرنج فيه قمار فباإلمجاع وإال فجزم بعض أصحابنا باتلحريم وقال رشيح الروياىن إنه أخف من اللعب 
ن ما اكن معتمده أل ن الضابط اذلى عليه املعوّ أولكن قد علمت  عرفهاأ ة الاالراعع وحقيقة اللعب باخلاتم واجلوز واملداح

وأما  ن وجد ىف ىشء من ذلك حزر وختمني فحرام ىلع املعتمدن معتمده احلزر واتلخمني حرام فإاك ساب والفكر حالل ومااحل
جرا فإنها تزجران زمن لعب بالكعاب فقد عىص اهلل ورسوهل وقال إياكم وهاتان الكعبتان املرسومتان اللتان  بالكعاب فلقوهل 

 من امليرس
الرند وىف احلديث أنه اكن يكره الرضب بالكعاب واحدها كعب فصوص ب وىف لسان العرب الكعاب ما املراد بالكعا﴿تنبيه﴾ 

وكعبة واللعب بها حرام وكرهها اعمة الصحابة ا ـهوىف رشح املوطأ للزرقاىن حاشية السيوىط ىلع أىب داود أن املراد بها ىف األحاديث 
الراعع  قال ىف كّف  ﴾األوتار﴿مجيع ﴾ و﴿بل  ﴾اكلطنبور والرباب واملزمار ت اللهو املحرمةال﴿آمنها ﴾ والرند فلرياجع ويلحرر ﴿

نما حرمت هذه األشياء ملا فيها من إ والشبابة من مجلتها وريحرم سائر أنواع املزام قد علم من غري شك أن الشافىع عن ادلنوىق
وأطال ىف تقرير اتلحريم وأنه اذلى درج  ىف املعاىصهلوى واالنغماس اىل إعن ذكر اهلل وعن الصالة ومفارقة اتلقوى وامليل  الصدّ 

وابلغداديني واخلراسانيني والشاميني ومن سكن اجلبال وما وراء عليه األصحاب من دلن الشافىع إىل آخر وقته من ابلرصيني 
جزء  ﴾ملس﴿منها ﴾ وبما تنبىغ مراجعته ﴿ يعىن حديث زمارة الراىع وقد بسطها  انلهر وايلمن لكهم يستدل بقصة ابن عمر 

﴾ بغري شهوة وإذا اكن ﴿به بشهوة﴾ حرم ﴿ولو أو﴿مطلقا بشهوة  ﴾بغري حائل﴿ و ﴾عمدا﴿إذا اكن ذلك  ﴾األجنبية﴿من بدن املرأة 
مع﴾ اُتاد ﴿جنس﴾ كرجل مع مثله وامرأة كذلك ﴿و﴾ كذا مع ﴿حمرمية﴾ كأخته وأمه لورود احلديث بأن زنا ايلد ابلطش بها 

ىشء اكن من معظم أو  ىلع أىّ  ﴾تصوير احليوان﴿منها  ﴾و﴿ الزواجر من الكبائر ملسهما ىفك األمرد وقد عّد ومثل األجنبية ىف ذل
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املراد من اذلين يؤذون اهلل ورسوهل ىف قوهل  ﴾2/113﴿ممتهن بأرض وغريها ولو بصورة ال نظري هلا كفرس هل أجنحة قال عكرمة 
إن اذلين يصنعون الصور  رون وقال هلم عذابا مهينا املصوّ  ىف ادلنيا واآلخرة وأعدّ تعاىل إن اذلين يؤذون اهلل ورسوهل لعنهم اهلل 

 انلاس عذابا يوم القيامة اذلين يضاهئون خبلق اهلل وقال  يا اعئشة أشدّ  يعذبون يوم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم وقال 
 انلار جيعل اهلل هل بكل صورة صورها نفسا تعذبه ىف جهنم لك مصور ىف إن ابليت اذلى فيه الصور ال تدخله املالئكة وقال 

لق كخلىق فليخلقوا ذرة أو يلخلقوا حبة أو يلخلقوا شعرية وورد إن املصور يعذب خبقال تعاىل ومن أظلم ممن ذهب  وقال 
ان وأذنان تسمعان حىت تنفخ فيما صوره الروح أى وليس ُيصل ذلك فهو معذب أبدا وإنه خيرج عنق من انلار هل عينان يبرص

ولسان ينطق يقول ولكت بثالثة بمن جعل مع اهلل إهلا آخر وبكل جبار وباملصورين واملراد باملالئكة الىت ال تدخل بيتا فيه 
 سقف أو صورة مالئكة الرمحة والربكة ال احلفظة وبالصورة لك مصور من ذوات الروح سواء اكن أشخاصا منتصبة أو منقوشة ىف

ة ىف ثوب أو غري ذلك وهو من الكبائر كما ترصح به هذه األحاديث وغريها قال ىف الزواجر ومن ثم جزم به مجاعة سوججدار أو من
 الرتمجة احلرمة بل والكبرية لألقسام لكها الىت أرشت إيلها ظاهر أيضا فإن وتعميىم ىفوهو ظاهر وجرى عليه ىف رشح مسلم 

وجيوز ىلع أرض وبساط وحنوهما من لك ممتهن ألن املراد بذلك أنه جيوز إبقاؤه وال  امللحظ ىف اللك واحد وال ينافيه قول الفقهاء
ها م مطلقا وإن أغفل من الصورة أعضاءجيب إتالفه وإذا اكن ىف حمل ويلمة ال يمنع وجوب احلصضور وأما فعله ذلى الروج فحرا

يرصح بما ذكرته فإنه قال ما حاصله تصوير احليوان حرام ابلاطنة أو الظاهرة مما توجد احلياة مع فقده ثم رأيت ىف رشح مسلم ما 
من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه ملا يمتهن أو لغريه إذ فيه مضاهاة خللق اهلل وسواء اكن ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو 

س حبرام وأما املصور صورة حيوان فإن وأما تصوير صور الشجر وحنوها مما ليس حبيوان فلي فلس أو إناء أو حائط أو خمدة أو حنوها
اكن معلقا ىلع حائط أو ملبوس كثوب أو عمامة أو حنوها مما ال يعد ممتهنا فحرام أو ممتهنا كبساط يداس وخمدة ووسادة وحنوها 

تلخيص فال ُيرم لكن األظهر أنه يمنع دخول مالئكة الرمحة ابليت إلطالق اخلرب وال فرق بني ما هل ظل وما ال ظل هل هذا 
ومن بعدهم اكلشافىع وأىب حنيفة ومالك واثلورى وغريهم وأمجعوا ىلع وجوب تغيري ما هل مذهب مجهور علماء الصحابة واتلابعني 

ظل قال القاىض إال ما ورد ىف لعب ابلنات الصغار من الرخصة ولكن كره مالك رشاء ذلك بلنته وادىع بعضهم أن إباحة اللعب 
﴾ أى ما جيب إخراجه من األموال الزكوية جبميع أنواعها السابقة سواء اكن املنع منع الزاكة﴾ منها ﴿و﴿هلن بها منسوخ بما مر ا ـه

﴾ لم و﴿أ ﴾ من إخراجها إذا اكن لغري عذر رشىعالوجوب واتلمكن﴿ ﴾ وقتبعد﴿ ﴾ وكذا تأخري إخراجها إىل ماأو بعضها﴿ للكها
إعطاؤها من ﴿و ﴾ فيه إخراجه ولو اكن أكرث قيمة مما جيزئما ال جيزئنه ﴿يمنعها باللكية بأن أخرجها ناقصة الرشوط كأن وقع م

﴾ من األصناف اثلمانية املاّرة ألنه كأنه لم خيرجها وكم ورود ىف ذّم مانعيها من اآليات واألخبار قال تعاىل ويل ال يستحقها
 ﴾2/114﴿يبخلون بما آتاهم اهلل من فضله اآلية وال ُيسنب اذلين للمرشكني اذلين ال يؤتون الزاكة فسماهم مرشكني وقال تعاىل 

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدى حقها إال إذا اكن يوم القيامة  وقال وقال تعاىل يوم ُيىم عليها ىف نار جهنم اآلية 
ما بردت صفحت هل صفائح من نار فأحىم عليها ىف نار جهنم فيكوى بها حنبه وجبينه وظهره أى ويوسع جسمه هلا وإن كرثت لك

أعيدت هل ىف يوم اكن مقداره مخسني ألف سنة حىت يقىض بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل انلار احلديث وذكر فيه أن 
تطؤه بأخفافها وتعّضه بأفواهها لكما مّر عليه أوهلا رّد عليه آخرها وأن صاحب الغنم وابلقر تنطحه بقرونها وتطؤه صاحب اإلبل 

ما من رجل ال يؤدى زاكة ماهل إال جاءت يوم القيامة شجااع أى حية من نار فتكوى بها جبهته وجبينه  كذلك وقال باظالفها 
وظهره وىف حديث إن صاحب الكزن يأتيه كزنه يوم القيامة شجااع أقرع يتبعه فاُتا فاه فإذا أناه فّر منه فيناديه خذ كزنك اذلى 

قال ىف الزواجر وقد أمجعوا ىلع أن  بّد هل منه سلك أى أدخل يده ىف فيه فيقضمها فضم الفحلخبأته فأنا غىّن عنه فإذا رأى أنه ال
منع الزاكة من الكبائر ملا ورد فيه من أنواع الوعيد الشديد وظاهر الكمهم أنه ال فرق بني منع قليلها وكثريها لكن ذكروا ىف 

نا بمثله لكن ال مستند هل ولو سلمنا ما ذكروه ىف الغصب فال نقول الغصب وحنوه اتلقييد بنصاب الرسقة قيل فيحتمل أن يقال ه
به هنا ألن الزاكة مفوضة إىل املالك فلو سومح ىف منع ابلعض بأنه غري كبرية أداه املنع اللّك كما قالوه ىف أن رشب قطرة من مخر 
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ق بني منع القليل والكثري ىف كونه كبرية وأما كبرية مع ُتقق عدم اإلساكر بها وعللوه بأنه يؤدى لرشب الكثري فاتضح عدم الفر
﴾ و﴿ الوى الصدقة أى مؤخر الزاكة من مجلة امللعونني ىلع لسان حممد  عّد تأهريها بعد الوجوب واتلمكن فرصيح من قوهل 

القيامة ومن كنت  قال اهلل تعاىل ثالثة أنا خصمهم يوم وهو من الكبائر لقوهل ﴾ األجري أجرته﴿ ﴾ حنو املستأجر حنومنعمنها ﴿
خصمه خصمته رجل أعطى ىب أى أعطى العهد باسىم وايلمني ىب ثم غدر أى نقض العهد اذلى عليه ولم يف به ورجل باع حرّا 
أى اعملا متعمدا فأكل ثمنه وخص األكل باذلكر ألنه أعظم مقصود ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه أى العمل ولم يعطه أجره 

أعطوا األجري أجره قبل أن ُيّف عرقه  ألنه استخدمه بغري عوض فهو عني الظلم قاهل القسطالىن وقوهل  وهذا اكستخدام احلرّ 
قال ىف الزواجر وعّده من الكبائر ظاهر معلوم مما مّر ىف الغصب ومطل الغىن ولورود هذا الوعيد الشديد فيه خبصوصه أفردته 

من  ﴾هيسدّ  ما﴿سواء القريب واملوىل وغريهما ولو ذميا ومستأمنا  ﴾املضطرمنع ﴿منها  ﴾و﴿باذلكر ثم رأيت بعضهم عّده وأفرده 
يكفيه وذلك ألنه جيب دفع رضر  جيب ما طعام جائع بما يسد حاجته والوإهل  كسوة اعر بما يسرت عورته أويبىق بدنه من مرضّ 

بدل بىف الروضة ىف باب األطعمة لكن ن اكن ُيتاجه بعد كما إطعام املضطر حاال وإاملعصوم ولو ذميا فيجب ىلع غري مضطر 
متناع ادرا ىلع دفع رضره لم جيز هل االسأل ق طعام حمتاج غري مضطر وإذاإوجيب ىلع من عنده زيادة ىلع كفايته وكفاية ممونه سنة 

تلزمه  لقريب اذلىا لكنه للموىل وانه من الكبائر مطلقإلك قاهل ىف اتلحفة وىف الزواجر اى إىل اتلويؤدّ  ن وجد قادرا آخر ئلالإو
ما من ذى رحم يأىت ذو رمحه  من غريه ألمور ذكرها وذلك لقوهل  وأقبح من مطلق قريب ولسائر القريب أقبح وأشدّ  نفقته أشدّ 

إياه فيبخل عليه إال أخرج اهلل من جهنم حية يقال هل شجاع يتلمظ فيطوق به واتللمظ  ﴾2/115﴿فيسأهل فضال أعطاه اهلل 
واذلى بعثىن باحلق ال يقبل اهلل صدقة من رجل وهل قرابة ُيتاجون إىل صلته  الفم من أثر الطعام ولقوهل تطعم ما يبىق ىف 

ال يسأل رجل مواله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إال  ويرصفها إىل غريهم واذلى نفىس بيده ال ينظر اهلل إيله يوم القيامة وقال 
﴿و﴾ منها ﴿عدم قرع واألقرع اذلى ال شعر برأسه من شّدة سمه كما قاهل أبو داود دىع يوم القيامة فضله اذلى منعه شجااع أ

نقاذ﴾ حنو ﴿غريق﴾ معصوم ألنه من باب دفع الرضر عن املعصوم وهو واجب ىلع لك من قدر عليه فيحرم لك من منع املضطر إ
ىف ترك دفع رضرهما أما إذا اكن   ﴿فيهما﴾ أىوتركه ﴿من غري عذر﴾ هلنفاذ حنو الغريق ىلع من اكن قادرا ىلع دفع رضرهما إوعدم 

 ر منعه من ذلك فال ُيرم عليهغري قادر عليه أو هل عذ
﴿تنبيه﴾ قال ىف اتلحفة حممل قوهلم ال يلزم املالك بذل طعامه ملضطر إال ببدهل إذا لم يكن غنيا تلزمه املواساة فال ينافيه أنه جيب 

غري مضطر جمانا أو يقال إن غرض إحياء انلفوس ىف ادلفع للضطر أوجب محل حمتاج ىلع من عنده زيادة عن كفاية سنة دفع رضر 
انلاس عليه عدم تكليفهم به جمانا وإال المتنعوا منه وإن عصوا فيؤّدى إىل أعظم املفسدتني خبالف ادلفع ملحتاج غري مضطر 

حلاصل أنه جيب ابلذل للمحتاج بال بدل مما زاد ىلع فإنه ال فوات للنفس فال موجب ملساحمتهم ىف ترك املواساة وهذا هو الوجه فا
قال ىف ابلداية ألن القلم  ﴾كتابة ما ُيرم انلطق به﴿منها  ﴾و﴿كفايته سنة وللمضطر مما لم ُيتجه حاال ولو فقريا لكن ببدل 

وغريه  مجيع ما مرّ أحد اللسانني فاحفظه عما جيب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغريها فال يكتب به ما ُيرم انلطق به من 
وىف اخلطبة واكللسان ىف ذلك لكه أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانني بال جرم أى شك بل رضره أعظم وأدوم 

وىف فتاوى العالمة ابن قاىض أن رجال صنف  فليصن اإلنسان قلمه عن كتابة احليل واملخداعت ومنكرات حادثات املعامالت
الظراف فيمن ابتىل بالعاهات من األرشاف وذكر فيه مجعا من أهل مرص كفالن أقرع أصلع وهو غيبة حمرمة  كتابا سماه انلكت

وزعمه أنه موعظة زعم باطل بل هو تسويل من الشيطان فعىل واىل األمر زجره وحمو الفبائح الىت اشتمل عليه مؤلفه وتقطيعه 
اكن من ذوى اهليئات الشتمال مؤلفه ىلع كبرية بل كبائر وإقالة ذوى  وبعد ذلك فإن رجع عن ذلك وإال عزر تعزيرا بليغا وإن

اهليئات عرثاتهم حمله ىف الصغرية وقد قال بعض مشايخ شيوخنا إنه ال جيوز للمؤرخ ذكر ما ال تعلق هل باجلرح إذ ال يرتتب عليه 
ري مسوغ رشىع وتأمل أدب الشافىع مع فاطمة أمر ديىن فذكره غيبة شديدة اتلحريم وفسق وإن اكن ىف غىر أهل العلم والقرآن لغ

  حيث قال ىف حديث لو رسقت فاطمة إلخ لو رسقت فالنة مرة رشيفة لقطعت يدها فكىن عن اسمها وإن اكن أبوها سماها
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انلصيحة  وىه ضدّ ﴿ىف لك ما ائتمن فيه كوديعة ومرهون ومستأجر وغري ذلك وىه من الكبائر  ﴾اخليانة﴿منها ﴾ وباسمها ﴿
قال تعاىل إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها فىه وإن نزلت ىف مفتاح لكعبة اعّمة ىف  ﴾مل األفعال واألقوال واألحوالفتش

مجيع األمانات كما قاهل ابن اعزب وابن مسعود وأىّب بن كعب قالوا واألمانة ىف لك ىشء ىف الوضوء والصالة والزاكة والصوم والكيل 
يمسك األمانة قال بعضهم معاملة اإلنسان إما مع  ﴾2/116﴿لم يرخص ملعرس وال ملورس أن  قال ابن عباس  والوزن والودائع

ربه بفعل املأمورات واجتناب املنهيات وهلل ىف لك عضو من أعضاء اإلنسان أمانة فأمانة اللسان أن ال يستعمله ىف كذب أو غيبة 
ال ينظر بها إىل حمرّم واألذن أن ال يصىغ بها إىل سماع حمرّم وهكذا سائر األعضاء أو نميمة أو بدعة أو فحش أو حنوها والعني أن 

وإما مع انلاس فبنحو رّد الودائع وتركه اتلطفيف ىف كيل أو وزن أو ذرع وعدل اإلمام ىف الرعية والعلماء ىف العامة بأن ُيملهم ىلع 
املعاىص وسائر القبائح اكتلعصبات ابلاطلة واملرأة ىف حق زوجها احلسنة واالعتقادات الصحيحة وينهاهم عن الطااعت واألخالق 

ذللك لكه بقوهل لككم راع  بأن ال ختونه ىف فراشه أو ماهل والقّن ىف حق سيده بأن ال يقرص ىف خدمته أو خيونه ىف ماهل وقد أشار 
ادلين وادلنيا وأن جيتهد ىف خمالفة شهواتها وإما مع انلفس فبأن ال خيتار هلا إال األنفع واألصلح ىف ولككم مسئول عن رعيته 

 إال قال ال إيمان ملن ال أمانة هل وال دين وإرادتها فإنها السم انلاقع أى املهلك ملن أطاعها ىف ادلنيا واآلخرة قال أنس ما خاطبنا 
بلىن قريظة وأهله وماهل  ابة حني بعثه ملن ال عهد هل وقال تعاىل يا أيها اذلين آمنوا ال ختونوا اهلل والرسول اآلية نزلت ىف أىب بل

فيهم فقالوا هل ما ترى أن نزنل ىلع حكم حممد فأشار بيده حللقه أى إنه اذلبح فاكنت منه خيانة هلل ورسوهل قيل وخيانة اهلل 
ل ُيرمه هدايته ىف ورسوهل معصيتهما ويلتأمل قوهل تعاىل إن اهلل ال يهدى كيد اخلائنني فإن معناه ال يرشد كيد من خان أمانته ب

ادلنيا ويفضحه ىلع رؤوس األشهاد ىف العقىب فاخليانة قبيحة ىف لك ىشء إال أن بعضها أقبح من بعض إذ من خان ىف فلس ليس 
إنا عرضنا األمانة اآلية وورد أنه يؤىت بالعبد يوم القيامة وإن قتل ىف سبيل اهلل كم خان ألهل وقد عظم اهلل أمر األمانة فقال 

آّد أمانتك فيقول رب كيف وقد ذهبت ادلنيا فيقال انطلقوا به إىل اهلاوية وتمثل هل األمانات كهيآتها يوم دفعت إيله فيعرفها فيقال 
فيهوى ىف أثرها حىت يدركها فيحملها ىلع منكبيه حىت إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهوى ىف أثرها أبد اآلبدين ثم قال 

 والوزن أمانة والكيل أمانة وعّدد أشياء وأشّد ذلك الودائعالصالة أمانة والوضوء أمانة 

أاعذنا اهلل منه بمنه وكرمه وهو من الكبائر كما ىف الزواجر لقوهل تعاىل وال تقربوا الزنا إنه اكن  ﴾﴿فصل ومن معاىص الفرج الزنا
ال ُيل دم  ىن حني يزِن وهو مؤمن وقوهل ال يزِن الزا فاحشة وساء سبيال وقوهل تعاىل والالىت يأتني الفاحشة اآليات وقوهل 

تفتح  امرئ مسلم يشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل إال ىف إحدى ثالث زنا بعد إحصان فإنه يرجم احلديث وقوهل 
 من فيفرج عنه فال يبىقأبواب السماء نصف الليل فينادى مناد هل من داع فيستجاب هل هل من سائل فيعطى هل من مكروب 

إذا زِن الرجل  الزناة تشعل وجوههم نارا وقوهل  هل إال زانية تسىع بفرجها أو عشارا وقوهل  يدعو بدعوة إال استجاب اهلل 
أخرج منه اإليمان واكن عليه اكلظلة فإذا أقلع رجع إيله اإليمان وىف حديث من زِن أو رشب اخلمر نزع اهلل منه اإليمان كما 

من رأسه وروى أن راهبا عبد اهلل ستني سنة فزنل من صومعة لزداد خريا ومعه رغيفان فلىق امرأة فتلكم  خيلع اإلنسان القميص
مات فوزنت عبادته بالزنية فرجحت بها الزنية ثم  ﴾2/117﴿معها ثم غشيها فزنل غديرا ليستحم فجاء سائل فأعطاه الرغيفني ثم 

 حديث إن السموات واألرض السبع تلعن الشيخ الزاىن وإن فروج الزناة وضع الرغيفانمع عبادته فرجحت بالزنية فغفر هل وىف
اهلل  همفشا فيهم ودل الزنا فأوشك أن يعمال تزال أمىت خبري ما لم يفش فيهن ودل الزنا فإذا  يلؤذى أهل انلار ننت رُيها وقال 

وورد إن ىف  ا والربا إال أحالوا بأنفسهم عذاب اهللما ظهر ىف قوم الزن إذا ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة وقال  بعذاب وقال 
لك عقرب بقدر ابلغل هلا سبعون شوكة ىف لك شوكة سم ترضب الزاىن وتفرغ سمها ىف جسده جيد  جهنم واديا فيه حيات وعقارب

جنبية خلية عن حنو مرارة وجعها ألف سنة ثم تهرى حلمه ويسيل من فرجه القيح والصديد ثم اعلم أنه ىلع ثالث مراتب األوىل بأ
وأقبح وهو من اثليب الزوج وهو عظيم أمره كما علمت واثلانية بنحو مزتوجة وهو أعظم فاحشة وقبحا واثلاثلة بمحرم وهو أقبح 

ومن احلّر أقبح منه من القّن من الشاب لكمال عقله  همنأقبح منه من ابلكر بديلل اختالف حديهما كما يأىت ومن الشيخ أقبح 
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وقد سئل أّى اذلنب أعظم أن جتعل هلل نّدا وهو خلقك ثم أن تقتل ودلك خمافة أن يطعم معك  أقبح منه اجلاهل قال  ومن العالم
ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إيلهم وهلم عذاب أيلم شيخ زان وملك  ثم أن تزاىن حليلة جارك وقال 

ث أربعة يبغضهم اهلل ابلياع احلالف والفقري املختال والشيخ الزاىن واإلمام اجلائر وىف آخر كذاب واعئل أى فقري مستكرب وىف حدي
﴾ وهو أعظم من الزنا بديلل قول مالك اللواط﴾ منها ﴿و﴿ ثالثة ال يدخلون اجلنة الشيخ الزاىن واإلمام الكذاب والعائل املزهو

حصن وقول مجاعة يشّدد ىف حّده ما لم يشّدد ىف حّد الزاىن وىف اإلحياء يرجم اللوىط ولو غري حمصن خبالف الزاىن غري امل وأمحد 
إن الزنا أشد ألن الشهوة داعية إيله من اجلانبني فيكرث وقوعه ويعظم رضره أى ألنه يرتتب عليه اختالف األنساب وأجيب عن 

إن أخوف ما أخاف ىلع أمىت  تشديد فيه قال األول قد يوجد ىف املفضول ما ال يوجد ىف الفاضل وفيه ما فيه وكم ورد ىف ذمه وال
لعن اهلل من عمل عمل قوم  يده عن اخللق فال يباىل ىف أّى واد هلكوا وقال  إذا كرث اللوطية رفع اهلل  عمل قوم لوط وقال 

فلما جاء أمرنا قال تعاىل  لوط ثالثا وهو من عملهم كما قصه اهلل علينا ىف غري ما آية ُتذيرا نلا أن نفعل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم
جعلنا اعيلها سافلها اآلية أى أمرنا جربيل فاقتلعها وصعد بها ىلع طائفة من جناحه إىل ان سمع أهل السماء أصوات حيواناتهم ثم 

املني قلبها وأمطر اهلل عليهم حجارة من طني حمرق متتابعة مكتوب ىلع لك واحد اسم من يصيبه قيل واملراد بقوهل وما ىه من الظ
ظاملو هذه األمة أنهم إذا فعلوا فعلهم أن ُيل بهم ما حّل بأوئلك ولم جيمع اهلل ىلع أمة من العذاب ما مجع ىلع قوم لوط فإنه طمس 
ىلع أبصارهم وسوّد وجوههم وأمر جربيل بقلع قراهم من أصلها ثم يقلبها يلصري اعيلها سافلها ثم خسف بهم ثم أمطر عليهم 

ىلع قتل فاعل ذلك وإنما اختلفوا ىف كيفية قتله كما يأىت وقال جماهد من أىت صبيا فقد  اجتمعت الصحابة حجارة من السماء و
إن اللوىط إذا مات من غري توبة مسخ ىف قربه خزنيرا وقيل ىف هذه األمة قوم يقال هلم اللوطية ىلع ثالثة   كفر وقال ابن عباس

نف يعملون ذلك العمل اخلبيث وقال بعضهم انلظر بشهوة إىل املرأة وصنف يصافحون وص ﴾2/118﴿أصناف صنف ينظرون 
بقوهل زنا العني انلظر وقد بالغ الصاحلون ىف اإلعراض عن املرد وانلظر إيلهم وخمالطتهم وجمالستهم قال ان  واألمرد نىه عنه 

ساء بل منهم من يفوق النساء حلسنه فاتلنة ذكوان ال جتالسوا أوالد األغنياء فإن هلم صورا كصور العذارى وهم أشد فتنة من الن
األنتان به أغظم وأقاويل السلف ىف اتلنفري عنهم واتلحذير منهم ومن رؤيتهم أكرث من أن ُتىص وقد مّر بعض ذلك وأنهم مسوهم 

 ﴾ وجوبا فيحدّ ُيدّ ﴾ هو أن فاعله حمصنا أو غري حمصن ﴿و﴿ إن الزنا ملا كرب مقتا وساء سبيال جعل اهلل عقابه وبيال أى شديدا
 ﴾ وحنوها من طني وغريهأو أنىث بالرجم باحلجارة﴿ ﴾ اكنذكرا﴿ بالوطء ىف نكاح صحيح امللكف ومثله سكران متعدّ ﴾ املحصن﴿
﴾ ندبا بأن تكون لك واحدة ملء الكف نعم ُيرم بمذفف لفوات املقصود من اتلنكيل وبصغري ليس فيه كبري تأثري املعتدلة﴿

رجم ماعز والغامدية وال جيدل مع الرجم عند مجاهري  ﴾ إمجااع ألنه حىت يموت﴿ لرمجه حّد بل يرجملطول اتلعذيب به وليس 
 ﴾ أى املحصن بأن اكن ملكفا بكرا لم يطأ ىف نكاح صحيح ومثله السكران املتعدى ذكرا اكن أو أنىثغريه﴾ ُيد ﴿و﴿ العلماء

هاليلة خلرب مسلم به إىل مسافة القرص من حمل الزنا فما فوقها ﴾ وتغريب سنة﴿ ﴾ لآلية سىم بذلك لوصوهل للجدلبمائة جدلة﴿
مما يراه اإلمام برشط أمن الطريق واملقصد ىلع األوجه وأن ال يكون بابلدل طاعون حلرمة دخوهل وإذا عني اإلمام جهة امتنع عليه 

تّد بالعكس وإن نازع فيه األذرىع وغريه وعطف بالواو إلفادته أنه ال ترتيب بينهما وإن اكن تقديم اجلدل أوىل فيعطلب غريها 
وعرب باتلغريب يلفيد أنه البد من تغريب احلاكم فلو غرب نفسه لم يكف إذ ال تنكيل فيه وابتداء السنة من ابتداء السفر 

األصح وال ويصدق أنه مضت هل سنة حيث ال بينة وُيلف ندبا إن اتهم ويغرب غريب من بدل الزنا لغري بدله فإن اعد بلدله منع ىف 
 امللكف الاكمل وما أحلق به كما مرّ ﴾ للحرتغرب امرأة إال مع حنو حمرم ىف األصح ولو بأجرة وال جيرب ان امتنع هذا لكه بالنسبة ﴿

﴾ مخسني للرقيق﴿ ﴾ احلّد واتلغريب فيكون بالنسبةنصف ذلك﴾ أما غريه وال يكون إال غري حمصن فيكون حّده بـ ﴿و﴿
به من فيه رّق وإن قّل سواء الاكفر وغريه وال يثبت الزنا إال ببينة تفصل املزِن بها وكيفية اإلدخال  وتغريب نصف اعم واملراد

 وماكنه ووقته كأن شهدت أنه أدخل حشفة أو قدرها ىف فرج فالنة بمحل كذا ىلع سبيل الزنا أو بإقرار حقيىق مفصل كما مرّ 
أربعة يصبحون ىف غضب اهلل  ن من أىت شيئا من ابلهائم وقال ملعو ﴾ قال ملكه﴿ ﴾ اكنتومنها إتيان ابلهائم ولو﴿
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ويمسون ىف سخط اهلل املتشبهون من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال واذلى يأىت ابلهيمة واذلى يأىت الرجال وقال 
  من أىت ابلهيمة فاقتلوه واقتلوها معه لكن قال اخلطاىب قد اعرض هذا احلديث نهيه ن قتل احليوان إال ملأكله وما قاهل ع

 صحيح فال تقتل غري املأكولة وال تذبح املأكولة خالفا ملن زعمه وال حّد بوطء بهيمة ىف األصح ألنها غري مشتهاة
﴿تنبيه﴾ اختلف ىف حّد الالئط وامللوط فقيل إن حّد الفاعل حد الزنا وهو األظهر عندنا وُيىك عن أىب يوسف وحممد وىلع 

عندنا ىلع هذا القول جدل مائة وتغريب اعم رجال اكن أو امرأة حمصنا أو غريه وقيل يرجم اللوىط ولو غري حمصن وهو قول  املفعول
األظهر عندنا أنه يقتل الفاعل واملفعول وحىك عن أىب بكرر وىلّع وابن الزبري وهشام بن  ﴾2/119﴿مالك وأمحد وغريهم ومقابل 

مّر ىف  بعد أن مجع الصحابة واجتمع أمرهم ىلع إحراقه خادلا فأحرقه ويروى أن عيىس  ر عبد امللك أنه ُيرق وأمر أبو بك
سياحته ىلع نار تنقد ىلع رجل فأخذ ماء يلطفئها فانقلبت انلار صبيا والرجل نارا فتعجب من ذلك وسأل ربه أن يردهما حلاهلما ىف 

تىل حبب الصىب فحملته الشهوة أن يفعل به فلما ماتا صريهما اهلل هكذا هما رجل وصىب وسأهلما فقال الرجل إنه اكن مب ادلنيا فإذا
ُيرقه تارة وُيرقه الصىب تارة فهذا عذابهما إىل يوم القيامة وأمجعت األمة ىلع أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط اكن من اللوطية 

لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني وقد فشا ذلك ىف املجرمني الفاسقني امللعونني فعليه لعنة اهلل ثم عليه لعنة اهلل ثم عليه 
اتلجار واملرتفهني فاختذوا حسان املمايلك سودا وبيضا ذللك فعليهم أشّد اللعنة ادلائمة الظاهرة وأعظم اخلزى وابلوار والعذاب ىف 

الرباكت وذلا جتد أكرثهم قد افتقر من محاق ادلنيا واآلخرة ما داموا باقني ىلع هذه القبائح الفظيعة املوجبة للفقر وهالك األموال وان
 سوء فعله ومعاملته فإن ذلك الفعل تعففت منه احلمري فال جتد محارا أو غريه من ابلهائم يطلب ذكرا مثله

﴿تتمة﴾ من معاىص الفرج أيضا إتيان احلليلة ىف دبرها فقد ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه ال ينظر اهلل إىل فاعله وأنه ملعون 
اعها حبرضة أجنىب أو أجنبية فإنه يدل ىلع قلة اكرتاثه بادلين ويؤدى قطعا إىل إفساده باألجنبية أو األجنىب حبليلته واملساحقة ومج

﴾ سواء يد نفسه االستمناء بيد غري احلليلة﴾ منها ﴿والسحاق زنا النساء بينهن ﴿ وىه فعل املرأة باملرأة ما يفعل بها الرجل قال 
نلصائح فهو قبيح مذموم وفيه آفات وبليات كثرية وقد يبتىل به بعض انلاس فليتق اهلل ُيذره وىف بعض األحاديث وغريه قال ىف ا

لعن اهلل من نكح يده وإن اهلل أهلك أمة اكنوا يعبثون بفروجهم امهلل يا عليم يا خبري طهر قلوبنا من انلفاق وحصن فروجنا من 
بن أىب رباح أن املستمىن بيده يأىت يوم القيامة وىه حبىل ثم إن ُتريمه بيد نفسه هو ما الفواحش والطف بنا واملسلمني وعن عطاء 

عليه اجلمهور وأجازه اإلمام أمحد برشط خوف الزنا وفقد مهر حرة وثمن أمة وفعله بيده ألنه فضلة ىف ابلدن اكلفصد واحلجامة 
 ﴾ للحليلةالوطء﴾ منها ﴿و﴿ ونقل عن أىب حنيفة حينئذ أيضاجيوز إخراجها للحاجة كما ىف تفسري الرازى قال ىف روح ابليان 

﴾ لكن و االنقطاعبعد ﴾ ملن يكن ىف زمن أحدهما بأن اكن ﴿أو﴿ ﴾ ولو حبائلانلفاس﴿ ﴾ كذا ىف زمناحليض و﴿ ﴾ زمنىف﴿
﴾ أى وطهرشط من رش﴾ بال ﴿أو﴿ ﴾ هلمابال نية﴿ ﴾ جلميع اجلسد لكن ال منهما بأن اكنأو بعد غسل﴿ ﴾ منهماقبل الغسل﴿

ُتت لك شعرة جنابة قلبوا الشعر وأنقوا البرشة فيستمّر املنع إىل  الغسل بأن يبىق موضع شعرة من اجلسد ملانع أو غريه قال 
من أىت حائضا ىف فرجها أو امرأة ىف دبرها أو اكهنا فقد كفر بما أنزل ىلع حممد  الغسل املعتّد به أو اتليمم برشطه وذلك لقوهل 

أى إذا اكن اعمدا اعملا باحلرمة  واجر وهو من الكبائر كما جرى عليه مجاعة ونقله ىف الروضة واملجموع عن الشافىع قال ىف الز
وباحليض أو انلفاس خمتارا كما ىف الفتح قال فيه ويكفر مستحله ومثله ىف احلرمة االستمتاع بما بني الرسة والركبة ىف زمنهما 

عما ُيل من احلائض ما فوق اإلزار واملتجه  ﴾2/111﴿ملا سئل  لنساء ىف املحيض اآلية ولقوهل بال حائل لقوهل تعاىل فاعزتلوا ا
وُيرم عليها تمكينها من ذلك مع القدرة ىلع منعه وأنه ُيل هلا اتلمتع بما  أن اتلحريم منوط باتلمتع اكنلظر واملس بشهوة ال بغريها

ىل الوطء ولو زعمت حيضا ممكنا فظن كذبها حل هل الوطء أو زعم انقطاعه لم بني رسته وركبته ألن ذلك منها أقوى ىف ادلاعية إ
ُيل عمال باألصل وإذا شك ىف احليض ندب االحتياط وخرج بما بينهما ما عداهما فال ُيرم اتلمتع به مطلقا ألنه اغبلا ال يدعو 

﴾ أى عند﴿ ىشء من السوءتني إذا اكن﴾ أى كشف اتلكشف﴾ منها ﴿و﴿إىل اجلماع وبدن احلائض طاهر فال تكره خمالطتها 
ال تدخلن  ﴾ ومنه دخول محام بال مزئر ساتر هلا قال لغري غرض﴿ ﴾ ولكنىف اخللوة﴿ ﴾ اكنأو امن ُيرم نظره إيلهحبرضة ﴿



 
 قـــالرفي 185

 

 إسعـــاد

 

لعنه  من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فال يدخل احلمام إال بمزئر ومن دخله بال مزئر وقال املاء إال بمزئر فإن للماء عينني 
رصح بعض األصحاب والكم الشافىع امللاكن قال ىف الزواجر وكشف العورة الصغرى أو الكربى حبرضة غري حليلة كبرية وبه 

يقتضيه لكن املعتمد ىف املذهب أنه صغرية مطلقا لكنه حبرضة انلاس موجب خلرم املروءة وقلة املباالة فتبطل به الشهادة فيكون 
﴾ ىف غري املعّد ذللك بأن يكون أو استدبارها ببول أو اغئط﴿ ﴾ أى الكعبةاستقبال القبلة﴾ منها ﴿و﴿ اكلفسق ىف منعه الشهادة

بعد عنه أكرث من ﴿ ﴿و﴾ لكنه غري مستكمل الرشوط بأن اكن قد ﴾ بينهما حائلأو اكن﴿ ﴾ بينه وبينهامن غري حائل﴿ ذلك
﴾ بذراع اآلدىم فعلم أنه البد أن يكون قل من ثلىث ذراعأ﴿ ﴾ ارتفاعهاكن﴿ ﴾ لم يبعد عنه أكرث من ذلك ولكنثالثة أذرع أو

أما حماذاة بيت املقدس بفرجه قبال أو دبرا فأقل وإن لم يكن هل عرض  ن يقرب منه ثالثة أذرعأمرتفعا قدر ثلىث ذراع فأكرث و
حلاصل كما علم مما تقرر أن حماذاة فىع واملعتمد أنه خالف األوىل وافمكروه مطلقا وكذا الكعبة إذا استرت بذلك ىلع ما جزم به الرا

﴾ أى ابلول والغائط فىه فيه خالف األفضل إن أمكن امليل ذللك املعدّ ﴿ ﴾ املحلإال ىف﴿ الكعبة بالفرج وال عربة بالصدر حرام
ش وال عنها بال مشقة ولو غلب عليه اخلارج وأرضه كتمه فال حرج ولو تعارض االستقبال واالستدبار وجب اثلاىن ألن األول أفح

﴾ ىلع القرب﴿ ﴾ وكذا ابلولطاتلغوّ ﴾ منها ﴿و﴿ مجاع واستنجاء وأخراج دم وريح لقبلة لعدم ورود نىه فيها كما ىف الفتحيكره 
ألن جيلس أحدكم ىلع مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل جدله خري هل من  املحرتم إذ جيب احرتام املسلم ميتا اكحرتامه حيا قال 

جلالس  وقال ألن أمىش إىل مجرة أو سيف أو أخصف نعىل برجىل أحب إىّل من أن أمىش ىلع قرب  أن جيلس ىلع قرب وقال 
ىلع قرب يا صاحب القرب انزل من ىلع القرب ال تؤذى صاحب القرب وال يؤذيك واملراد اجللوس كما قاهل ىف الفتح واجللوس للبول 

س مردود بذلك وقال ىف الزواجر أما اجللوس فجماعة من أصحابنا رشح مسلم حبرمة اجللورواية أخرى فجزم  والغائط كما بينته
حّدها عليه إذ هو  ىف بعض كتبه أخذا من احلديث السابق فيه فكذلك أخذنا كونه كبرية منه لصدقانلووى ىلع حرمته وتبعهم 

إال حلاجة كتعرس وصوهل مليته ما فيه وعيد شديد وجرى ىف الفتح ىلع أن مثل اجللوس االتكاء عليه واالستناد إيله وكذا وطؤه 
رآه البسا هلما خبلعهما  ﴾2/111﴿من  بدونه وىف الغرر أن املىش بانلعلني وحنوهما ىف املقابر غري مكروه كما ىف املجموع وأمره 
﴾ و ىف إناء وابلول ىف املسجد ول﴾ منها ﴿و﴿ إنما هو ملا فيهما من خليالء فأحب أنه يدخل املقابر متواضعا أو لكونهما فيها جناسة

ىف الرشع قال ىف اإليعاب ويكره الفصد واحلجامة ىف املسجد بإناء خبالف ابلول فإنه ُيرم ولو ىف إناء ﴾ املعظم﴿ ﴾ مجيعىلعكذا ﴿
ووحرم إدخال املسجد جناسة وأما من ىلع بدنه ألنه أفحش إذ ال يعىف عن ىشء منه قال ىف املجموع عن صاحب اتلتمة وغريه 

ح فإن خاف تلويثه حرم عليه دخوهل وإال فال خلرب مسلم إن هذه املساجد ال تصلح لىشء من هذا ابلول وال جناسة أو به جر
برثة فيه ىف وينبىغ إحلاق املسجد انلجاسة ىلع ثوبه أو نعله بالىت ىلع بدنه ولو عرص دمال أو القذر إنما ىه ذلكر اهلل وقراءة القرآن 
ىف إناء أى فيكره ألنه مما يعىف عنه والظاهر أنه لو عرصه أو قتل حنو قملة ىف أرض املسجد صد حنو ثوبه أو قتل قملة ىف ثوبه فاكلف

إزاتله فورا وال حرم وإن قل وىف عنه وُيرم االستصباح فيه بدهن جنس وتطييه بطني جنس ومن رأى فيه جنسا وجب عليه عينا 
انلجاسة أى الىت عليه جافة وأرض املسجد جافة فيحتمل اجلواز كما ُيرم إدخال انلعل فيه إن لم تلوثه قال ابن العماد فإن اكنت 

فيهما وكأنه مستند قول ابن  لو لبس ثوبا متنجسا ودخل املسجد وال يكره املىش فيه ولو ىف املطاف بانلعل الطاهرة ملا جاء أنه 
﴾ إذ هو واجب ترك اخلتان بعد ابللوغها ﴿﴾ منو﴿ العماد ال يكره الطواف فيها إال جاهل قال الغزاىل وىف معىن انلعل املداس

حينئذ ىلع امللكف سواء اذلكر واألنىث ويكون بقطع قلفة اذلكر وقطع االسم من األنىث قال تعاىل ثم أوحينا إيلك أن اتبع ملة 
ب قال ىف أما ختان صىب وجمنون فغري واج لرجل أسلم ألق عنك شعار الكفر واختنت واكن ملته اخلتان وقال إبراهيم حنيفا 

وتركه بعد ابللوغ من الرجل واملرأة من الكبائر كذا ذكره بعضهم وهل نوع اجتاه ىف ترك ختان اذلكر ملا يرتتب عليه من  الزواجر
ألنها ملا اكنت املفاسد الىت من مجلتها ترك الصالة اغبلا ألن غري املختون ال يصح استنجاؤه حىت يغسل احلشفة الىت داخل قلفته 

زالة اكن ما ُتتها ىف حكم الظاهر فوجب غسله والظاهر من أحوال غري املختونني التساهل ىف ذلك وعدم االعتناء مستحقة اإل
به فال تصح صالته واكن هذا ملحظ من عده كبرية وأما ىف حق األنىث فال وجه لكونه كبرية ثم رأيت ىف الكم األصحاب ما يرصح 
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هادة األقلف قال بعض رشاح املنهاج اكلكمال ادلمريى والصحيح أنا إذا أو جبنا بما ذكرته وذلك أنهم حكوا وجهني ىف قبول ش
ق برتكه اخلتان بال عذر ويلزم من فسقه  اذلكر دون األنىث وأن اذلكر يفساخلتان فرتكه بال عذر فسق فأفهم أن الالكم إنما هو ىف

 به كونه كبرية ووجهه ما قدمته
 بار أنه متعلق به وإال فهو من املعصية بكل ابلدن فليتأمل﴿تنبيه﴾ عّد هذا من معاىص الفرج باعت

﴿خاتمة﴾ فيما جاء ىف حفظ الفرج روى أن كفال من بىن إرسائيل ال يتورع من ذنب فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا يلطئهافلما 
ا أحرى بذلك اذهىب فلك ما راودها عن نفسها ارتعدت وبكت فسأهلا فقالت هذا عمل ما عملته ومحلتىن عليه احلاجة فقال أن

أعطيتك وواهلل ال أعصيه بعدها أبدا فمات من يللته فأصبح مكتوبا ىلع بابه إن اهلل قد غفر للكفل ومثله أحد اثلالثة اذلين 
الصخرة وىف حديث إال من حفظ فرجه فله احلنة وىف آخر من يضمن ىل ما بني حلييه وما بني رجليه  ﴾2/112﴿انطبقت عليهم 

نفسها فلما أراد الفعل وقف ففكروأراد القيام فقالت هل ما لك فقالت إن  باجلنة وعشق بعض العرب امرأة فمكنته من تضمنت هل
ووقع بلعض الصاحلني أنه حدثته نفسه بفاحشة من يبيع جنة عرضها السموات واألرض بقدر فرت لقليل اخلربة باملساحة ثم تركها 

صربت ىلع حرها مكنتك مما تريدين فحست نفسه أن روحه اكدت خترج من شدة حرها  فأدخل أصبعه ىف فتيلة وقال يا نفس إن
وهو يتجدل ىلع ذلك ويقول هل تصربين وإذا لم تصربى ىلع هذه انلار اليسرية الىت طفئت باملاء سبعني مرة حىت قدر أهل ادلنيا 

سبعني ضعفا فرجعت نفسه عن ذلك اخلاطر ولم ىلع مقابلتها فكيف تصربين ىلع حّر نار جهنم املتضاعفة حرارتها ىلع هذه 
 وفقخيطر هلا بعد واهلل امل

سعاية بمسلم أو قتله  ىف﴿بها  ﴾اكملىش﴿وذلك  من املعاىص ﴾ومعصية﴿لك حمرم  ﴾ىف﴿بها  ﴾فصل ومن معاىص الرجل املىش﴿
به وإيله وعدها ىف الزواجر من الساىع متلف أى مهلك بسعايته نفسه واملسىع  ﴾ قال بغري حق﴿إذا اكن ذلك  ﴾أو فيما يرضه

الكبائر ثم قال وكونها كبرية إذا اكن ما ينشأ عنها صغرية إال أن يقال تصري كبرية بما ينضم ذللك من الرعب باملسىع به وإرجاف 
تسمية أهله وترويعهم بطلب السلطان كذا قيل والصواب أنها كبرية ألنها نميمة بل ىه أقبح أنواعها وقد ثبت احلديث الصحيح ب

وأما ما جارت فيه شهادة احلسبة فليس منها بل جيب الرفع فيه  ىءبالربانلميمة كبرية واملراد السىع إىل سلطان أو غريه من الوالة 
إال لعذر وقد قال ىف اجلواهرى قال انلووى فلو دعت إىل انلميمة حاجة فال منع منها كما إذا أخربه شخص أن إنسانا يريد الفتك به 

أو ماهل أو أخربه أن فالنا يسىع بما فيه مفسدة وجيب ىلع الواىل الكشف عن ذلك وما أشبهه فلك ذلك ال حرمة فيه بل أو بأهله 
بغري حق هو ما رصحوا به كما ىف الزواجر قال فيها وقال بعض املتأخرين  قد جيب تارة ويندب أخرى حبسب املواطن وقوهل 

دقا وهو حمتمل بل جيب اجلزم به إذا اشتّد الرضر ﴿و﴾ ومنها ﴿إباق العبد﴾ يعىن هرب السعاية بما يرض املسلم كبرية وإن اكن صا
إذا أبق  أيما عبد أبق فقد ترئت من اذلمة وقال  الرقيق ذكرا اكن أو أنىث من سيده ﴿و﴾ كذا هرب ﴿الزوجة﴾ من زوجها قال 

جتاوز صالتهما رؤوسهما عبد أبق من موايله حىت يرجع  اثنان ال العبد لم تقبل هل صالة وىف رواية فقد كفر حىت يرجع وقال 
ثالثة ال جتاوز صالتهم آذانهم العبد اآلبق حىت يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط  وامرأة أغضبت زوجها حىت ترجع وقال 
هلم ثالثة ال يقبل اهلل  ال وقأيما عبد مات ىف إباقه دخل انلار وإن قتل ىف سبيل اهلل  وإمام أّم قوما وهم هل اكرهون وقال 

صالة وال تصعد هلم إىل السماء السكران حىت يصحو واملرأة الساخط عليها زوجها والعبد اآلبق ىلع مواله حىت يرجع فيضع يده ىف 
ألحد  ﴾من عليه حق﴿منها هرب لك  ﴾و﴿يد موايله قال ىف الزواجر وهو من الكبائر هلذه األحاديث الصحيحة الرصُية ىف ذلك 

نتهم قال ومؤ ﴾ جتب عليهأو تربية أطفال﴿أو أحدهما  ﴾قصاص أو دين أو نفقة أو بر وادلين﴿حنو  ﴾من﴿وفاؤه  ﴾عما يلزمه﴿
 رواية من يقوت وقال  ثما أن يضيع من يعول وىفكىف باملرء إ  فظ أو ضيع اسرتاعه ح ﴾2/113﴿إن اهلل سائل لك راع عما

ل عن رعيته واملرأة كم راع ولككم مسئول عن رعيته والرجل راع ىف أهله وهو مسئولك ته وقال حىت يسأل الرجل عن أهل بي
فىي بيت زوجها وىه مسئولة عن رعيتها وخلادم راع ىف مال سيده وهو مسئول عن رعته والرجل راع ىف مال أبيه وهو راعية 
 كم راع ولككم مسئول عن رعيتهن رعيته فلكعل مسئو
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الزوجة والعيال السيما ابلنات أحاديث كثرية فمن ذلك دينار تنفقه ىف سبيل اهلل ودينار تنفقه ىف ﴿فائدة﴾ ورد ىف اإلحسان إىل 
رقبة ودينار تصدقت به ىلع مسكني ودينار تنفقه ىلع أهلك أعظمها أجرا اذلى أنفقت ىلع أهلك وأول ثالثة يدخلون اجلنة 

ذو عيال ومّر رجل ىلع الصحابة فرأوا من جدله ونشاطه الشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف 
إن اكن خرج يسىع ىلع ودله صغارا فهو ىف سبيل اهلل وإن اكن خرج يسىع ىلع  فقالوا يا رسول اهلل لو اكن هذا ىف سبيل اهلل فقال 

ن خرج يسىع رياء ومفاخرة فهو وادلين شيخني كبريين فهو ىف سبيل اهلل وإن اكن خرج ىلع نفسه يعفها فهو ىف سبيل اهلل وإن اك
إال تمرة  ىف سبيل الشيطان وأول ما يوضع ىف مزان العبد نفقته ىلع أهله ودخلت ىلع اعئشة امرأة معها بنتان فلم جتد اعئشة 

كّن فقال من ابتىل من هذه ابلنات بىشء فأحسن إيلهن  أعطتها إياها فقسمتها بينهما ولم تأكل منها فذكرت ذلك لرسول اهلل 
﴾ وهو من اتلبخرت ىف املىش﴾ منها ﴿وهل سرتا وحجابا من انلار ومن اعل جاريتني دخلت أنا وهو كهاتني وأشار بأصبعيه ﴿

الكبائر إن قصد به اتلكرب املنضم إيله حنو استحقار اخللق وتقرير الشيخني صاحب العدة ىلع أنه صغرية حممول ىلع ما إذا لم ينته 
طيطياء أمىت املإذا مشت  ل تعاىل وال تمش ىف األرض مرحا اآلية قال انلووى واملرح اتلبخرت وقال به احلال إىل قصد ذلك قا

من  وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم ىلع بعض واملطيطياء بضم ففتح مصغر ولم يكرب اتلبخرت ومد ايلدين ىف املىش وقال 
بئس العبد عبد خبل واختال ونىس الكبري املتعال احلديث  وقال  تعظم ىف نفسه أو اختال ىف مشيته لىق اهلل وهو عليه غضبان

أمامهم أى ألجلها تلقصريهم ىف  ﴾لفرجة﴿ ﴾ إذا صدر من إمام وكذا من غريهإالأى رقاب املصلني ﴿﴾ رقابالختطى ﴾ منها ﴿و﴿
طى رقاب انلاس يوم اجلمعة من ختطى رقاب انلاس يوم اجلمعة اختذ جرسا إىل جهنم وىف حديث اذلى يتخ سّدها وذلك لقوهل 

ويفرق بني اثنني بعد خروج اإلمام كجاّر قصبه أى أمعاءه ىف انلار قال القسطالىن قال العراىق واملشهور اختذ مبنيا للمفعول أى 
اختذ جيعل جرسا ىلع طريق جهنم يلوطأ ويتخطى كما يتخطى رقاب انلاس فإن اجلزاء من جنس العمل وُيتمل ابلناء للفاعل أى 

فسه جرسا يمىش عليه إىل جهنم بسبب ذلك قيل واتلقييد باجلمعة للغالب وجرى بعض املتأخرين ىلع أنه كبرية وكأنه أخذه نل
من هذه األحاديث وهو وإن اكن قريبا إال أن األصح من مذهبنا أنه مكروه إال ىف مسائل وجيمع بينه وبني تلك األحاديث حبملها 

عرفا ومحل الكراهة ىلع إذا خف ذلك األذى ومثل ذلك يأىت ىف اجللوس وسط احللقة فيجمع ىلع من آذى به انلاس أذى شديدا 
بني قول من قال بأنه كبرية وقول األصحاب بأنه مكروه أما إذا اكن اتلخطى من إمام ال يبلغ املحراب أو املنرب إال به فال يكره 

ال أكرث فإن زاد عليهما  ﴾2/114﴿ام وبينه وبينها رجل أو رجالن الضطراره إيله فإن أمكنه اتلحرز عنه كره وكذا لو اكن غري إم
 ورجا تقدم أحد إيلها عن اإلقامة كره لكرثة األذى وإال فال

﴿تنبيه﴾ علم مما تقرر أن املصنف جار ىف عّده ذلك من املعاىص ىلع مقابل األصح من حرمته وهو ما ىف الروضة وعليه كثري اكبن 
املرور بني يدى ﴾ منها ﴿وونقله أبو حامد وغريه عن انلص واألصح ما ىف املجموع من كراهته كما مّر ﴿املنذر واألسنوى واملزجد 

﴾ صالة صحيحة ىف اعتقاد املصىل ولو نفال أى بينه وبني سرتته وإن لم جيد طريقا آخر حيث لم يقرص املصىل كما ىف الفتح املصىل
غريق قال الكردى وهو املعتمد بل نقل اإلمام عن األئمة جوازه إن لم جيد طريقا  وىف انلهاية أنه جيوز إذا اضطّر إيله إلنقاذ حنو

سرتته﴾ بأن قرب منها ثالثة أذرع فأقل بذراع ايلد إذا كملت رشوط ﴿ واعتمده األسنوى وغريه لكنه ضعيف وحمل احلرمة
وجدها وإال فمصىل يفرتشه فإن لم جيده  املعتدلة وُتسب من العقب عن حج ومن األصابع عند م ر واكنت مرتفعة ثلىث ذراع إن

فخطا خيطه من قدميه إىل حنو القبلة ورشطهما اكملرتفع فإن فقد رشط من ذلك كأن قرص بصالته ىف حمل يغلب فيه املرور ذلك 
ممن أو ترك فرجة ىف صف أمامه فاحتيج للمرور بني يديه لسّدها لم ُيرم وإن تعددت الصفوف ىف األخرية ووهالوقت اكملطاف 

ظن أنها مسئلة اتلخطى فقيدها بصفني نعم إن لم يقرص برتك الفرجة كأن جّر من الصف حرم اخلرق إيلها كما استوجهه ىف الفتح 
لو يعلم املاّر بني يدى املصىل ماذا عليه لاكن أن يقف أربعني خريفا أى سنة خريا هل من أن يمّر بني يديه وىف  وذلك لقوهل 

ئة اعم خري هل من أن يمّر بني يدى أخيه وهو يصىل وىف آخر لو يعلم أحدكم ما هل ىف أن يمىش بني حديث ألن يقف أحدكم ما
الرجل  مدّ ﴿منها  ﴾و﴿يدى أخيه معرتضا وهو يناىج ربه لاكن أن يقف ىف ذلك املاكن مائة اعم أحب إيله من اخلطوة الىت خطاه 
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ىلع ىشء ملا فيه من إهانته  ﴾غري مرتفع﴿املصحف  ﴾إذا اكن﴿ لكن قال ىف اتلحفة فيحرم كما قاهل الزركىش ﴾إىل املصحف
ورقة وتوسده إال  معفو عنه وجعل حنو دراهم ىفكإلقائه بقاذورة وكتبه بنجس ومسه بعضو منجس برطب مطلقا أو جباف غري 

لك أمر  ﴾إىل﴿ا به ﴾امليش﴿منها  ﴾و﴿ نلحو خوف عليه من اكفر أو تلف أو جنس فيجب حينئذ توسده إن تعني طريقا حلفظه
ختلف ﴿كذا إىل ما هو ىف األصل مباح كبيع ورشاء لكن ُيصل بامليش إيله حنو  ﴾و﴿الرشع فعله أو قوهل أو سماعه  ﴾ ىفحمرم﴿

من واجبات الرشع كأن ُيصل به تأخري حنو صالة عن وقتها قال تعاىل يا أيها اذلين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال  ﴾عن واجب
  ومن يفعل ذلك فأوئلك هم اخلارسونأوالدكم عن ذكر اهلل

ن عال ولو إحدهما وأو أ ﴾الوادلين﴿لك من  ﴾عقوق﴿ى املعاىص الىت ُتصل بكل ابلدن أ ﴾ابلدن﴿لك  ﴾فصل ومن معاىص﴿
ليس  أحدهما ايذاءو أ ﴾ما يتأذيان به﴿ن يصدر من الودل أ ﴾هو﴿ضابطه كما استوجهه ىف الزواجر ﴾ و﴿قرب منه أمع وجود 

فال يقوم هل وال يعبأ به  أو يقدم عليه ىف مألطب ىف وجهه قفيكأن يلقاه ن لم يكن حمرما لو فعله مع الغري إالعرف و اهلني ىفب
هل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما وسيأىت ىف قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك قال فيها أهل العقل واملروءة من أوحنو ذلك مما يقىض 

و نىه ودله مما ال يعد خمالفته فيه ىف العرف عقوقا لم أو سفاهة الفعل فأمر أن ىف اغية احلمق باتلأذى لكن لو اكة ن العربأوُيتمل 
أمره لم يأثم واألفضل االمتثال وعليه ُيمل ما ل يه لو أمره بطالق من ُيبها فلم يمتثحينئذ وعل ﴾2/115﴿يفسق بها الودل لعذره 

فاهة رأيه ولو القها وكذا سائر أوامره الىت ال حامل عليها اال ضعف عقله وسفأمره بط أن عمر أمر ابنه بذلك فأىب فذكر هل  روى
الودل  أن يؤذىما قول شيخ االسالم ابللقيىن هو أيه هذا هو الوجه ىف تقرير احلد واملتساهل فها من دّ عرضت ىلع ذى عقل لع

إىل الكبائر ففيه وقفة ومن حد الوادلين أىل إة حدهما بما لو فعله مع غري وادليه اكن حمرما من مجلة الصغائر فينتقل بالنسبأ
من األسفار اخلطرة لشدة تفجع  سفر نلحو جهادالعقوق أن خيالف أمر أحدهما أو نهيه فيما يدخل فيه اخلوف عليه نفسه ك

ب ركوبه ومنه السفر حلج اتلطوع إذا اكن فيه مشقة خبالف الفرض وإن اكن فيه ركوب حبر حيث جيو أحدهما من ذلك أالوادلين 
وأما بأن غلبت السالمة قال ابللقيىن فال جيب االستئذان كما هو ظاهر الفقه ولو قيل بوجوبه ولو غلبت للسالمة لم يكن بعيدا 

ألنه قد يتوقع ىف السفر حنو فراغ قلب أو إرشاد  ن أمكنه ببدله خالفا ملن رشط ذلكإو الكفاىئ فال منع منه وأسفره للعلم املتعني 
فإن وجبت نفقه أحدهما عليه واكن سفره تضييع هل فله املنع وكذا لو اكن ُتصل بسفره  لم يتوقع ذلك احتاج لالستئذانأستاذ فإن 

وقيعة ىف العرض هلا وقع بأن اكن أمرد خياف من سفره تهمة فإن يمنع من ذلك وذلك ىف األنىث أوىل وقد عّده ىف الزواجر من الكبائر 
فال يغلظ يريد الرّب بهما مع اللطف ولني اجلانب  رشكوا به شيئا وبالوادلين إحسانا قال ابن عباس قال تعاىل واعبدوا اهلل وال ت

هلما اجلواب وال ُيّد انلظر إيلهما وال يرفع صوته عليهما بل يكون بني يديهما مثل العبد بني يدى سيده متذلال هلما وقال تعاىل 
لو علم اهلل شيئا  ن أن يقال هلما أّف وهو كناية عن اإليذاء بأّى نوع اكن وذلا قال وقىض ربك أن ال تعبدوا إال إياه اآلية فنىه ع

أدىن من األّف نلىه عنه فليعمل العاّق ما شاء أن يعمل فلن يدخل اجلنة ويلعمل ابلاّر ما شاء أن يعمل فلن يدخل انلار ثم أمر 
فإن الكبري يصري اكلطفل ملا يغلب عليه من احلزن وفساد اتلصور  سبحانه أن يقال هلما القول الكريم أى اللني السيما عن الكرب

فريى القبيح حسنا وبأن خيفض هلما اجلناح بأن ال يكلمهما إال مع استاكنة وذل وخضوع وال يزال ىلع ذلك إىل أن يربد غلهما 
اه وعظيم مشقة تبيته راجيني حياته عليه فيعطفان عليه بادلاعء والرضا ولو فعل مهما فعل معهما لم يكافئهما إذ قد ُتمال أذ

وهو إن محل شيئا من أذاهما ُتمال موتهما ولكون األم أمحل ذللك وأصرب وعناؤها أكرث وأعظم بما فاسته من ومؤملني سعادته 
 ىلع برها ثالثا وىلع بر األب مرة ورأى ابن عمر رجال يطوف بالكعبة حامال أمه ىلع حنو محل وطلق وسهر وتلطخ بقذر حض 

رقبته فقال يا ابن عمر أتراىن جزيتها قال وال بطلقة واحدة ولكنك أحسنت واهلل يثيبك ىلع القليل كثريا وانظر وفقىن اهلل وإياك 
كيف قرن اهلل شكره بشكرهما فقال أن اشكر ىل ولوادليك قال ابن عباس فمن شكر اهلل ولم يشكر وادليه لم يقبل منه وذلا قال 

 ادلين وسخط اهلل ىف سخط الوادلين وصح أن رجال استأذنه رضا اهلل ىف رضا الو  ىف اجلهاد فقال هل أىّح وادلاك فقال نعم قال
بمصاحبتهما  أال أنبئكم بأكرب الكبائر اإلرشاك باهلل وعقوق الوادلين وانطر كيف أكد حقهما  ففيهما فجاهد وقال 
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إن حقهما ا مع هذه احلالة القبيحة فما ظنك حبالة اإلسالم تاهلل ىلع الرشك فأمر بمصاحبتهم ﴾2/116﴿باملعروف وإن جاهداه 
ملن أشد احلقوق وآكدها وإن القيام به ىلع وجهه ملن أصعب األمور وأعظمها فاملؤمن من هدى إيلها واملحروم من رصف عنها وقد 

ليكم عقوق األمهات وثالثة ال ينظر جاء ىف األحاديث بتأكيد ذلك ما ال ُتىص كرثته وال ُتّد اغيته فمن ذلك إن اهلل حرم ع
اهلل إيلهم يوم القيامة العاّق لوادليه وادليوث والرجلة من النساء أى املتشبهة بالرجال وإن العاق ال جيد ريح اجلنة وال يقبل منه 

فأوىح اهلل إيله ائتىن بأبيك  فقال إن أىب أخذ ماىل فقال  رصف وال عدل وال يدخل اجلنة وال يذوق نعيمها وجاء رجل إيله 
دعنا من هذا وأخربِن  أن اسأهل عن ىشء قاهل ىف نفسه فلما جاء سأهل فقال ما أنفقته إال ىلع عماته وخاالته ونفىس فقال هل 

 عن ىشء قلته ىف نفسك فقال واهلل ما يزال اهلل يزيدنا بك يقينا لقد قلت ىف نفىس

 اـذوتك مولودا ومذ كنت يافعـغ
 تـلسقم لم أبك باـلة ضاقتـإذا يل

 ك باذلىـروق دونــا املطـكأىن أن
 اـيك وأنهـى علف الردى نفـاـخت
 اية الىتــت السن والغــا بلغـفلم
 ةـلظة وفظاظـزاىئ غــت جـجعل
 ّوىتـــق أبــم ترع حـك إذ لـفليت
 هــالف كأنــــّدا للخـــراه معـت

 
 
 

 
 
 

 
 

 لـــك وتنهــا أحىن عليـل بمـتع
 لــــأتملمرا ـــك إال ساهـــــلسقم
 لــنك تهمــه دوِن فعيــب تـــطرق
 لــــــت مؤجـوت وقـلم أن املــتلع
 ها أؤملـت فيــدى ما كنــها مـــإيل
 ضلـــــم املتفـــت املنعـــك أنـكأن
 لـاور يفعــار املجـا اجلـلت كمــفع
 ولكــــواب املـــل الصـــرّد ىلع أهـي

من فضل زوجته ىلع أمه فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني وانشق  وقال  وقال أنت ومالك ألبيكبيبه بتال فأخذ 
قرب فخرح منه رجل رأسه رس محار فنهق ثالث نهقات ثم انطبق عليه القرب فسئلت أم ذلك الرجل عنه فقالت اكن يرشب اخلمر 

 كما ينهق احلمار فمات بعد العرص فهو ينهق لك يوم بعد العرص ثالث نهقات فأقول هل اتق اهلل إىل مىت فيقول إنما أنت تنهقني
يللة اإلرساء قوما معلقني ىف حذوع من نار فقال هل جربيل هؤالء اذلين يشتمون آباءهم وأمهاتهم ىف ادلنيا وروى من  ورأى 

عرصه القرب حىت ختتلف األرض وإذا مات العاّق  شتم وادليه نزل عليه ىف قربه مجر من انلار بعدد لك قطرة تزنل من السماء إىل
 أضالعه وعن كعب األخبار إن اهلل يعجل هالك العاّق ويزيد ىف عمر ابلاّر وهلل دّر من قال وأحسن ىف املقال

 ريــــت كثـق لو علمــك حـألم
 فـكم يلـلة باتـت بثقلك تشتىك
 وىف الوضـع لو تدرى عليها مشقة

 نـهاوكم غسلت عنك األذى بيمي
 هاــكيه بنفســديك ممـا تشتـوتف
 لة جاعت وأعطتك قوتهاـم يلـوك
 وىـــع اهلـل ومتبـا ذلى عقـفأم
فدونك فارغب عميم  ﴾2/117﴿

 داعئها

 
 
 

 
 
 

 
 

 ريـــه يســذا دليـا هـريك يــــكث
 ريــــــة وزفـواها أنـــن جـــا مــهل
 ريـــؤاد يطــها الفـص منـن غصـفم
 ريرــديك ســــا إال لــجرهـحا ـوم
 ريـــك تمــرب دليـا شــن ثديهـوم
 ريـــــت صغــفاقا وأنـــوّا وإشــحن
 ريـــو بصــب وهـىم القلـا ألعـوأم
 ريــــــه فقــــو إيلـا تدعــأنت ملـف

 قال من أدرك وادليه عند الكرب أو رغم أنفه قيل من يا رسول اهلل وكم ورد ىف احلّث ىلع برّهما من األحاديث وغريها كقوهل 
وبرهما بعد موتهما بادلاعء واالستغفار هلما وصلة أحدهما ثم لم يربهما لم يدخل اجلنة وفقنا اهلل لربّهما ىف حياتهما وبعد موتهما 

ال تلحرّف ﴾ أى من اكفر أو كفار لم يزيدوا ىلع الضعف إالفرار من الزحف﴾ منها ﴿وأصدقائهما كما ورد ذلك ىف احلديث ﴿
إذا غزا املسلمون فلقوا ضعفهم من العدّو  لقتال أو ُتز إىل فئة يستنجد بها وهو من الكبائر كما رصحوا به وقد قال الشافىع 
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حرم عليهم أو يولوا إال متحرفني لقتال أو متحزين إىل فئة وإن اكن املرشكون أكرث من ضعفهم لم هلم أن يولوا وال يستوجبون 
املشهور عنه وقد  ن اهلل لو ولوا عنهم ىلع غري اتلحرف للقتال أو اتلحز إىل الفئة وهذا مذهب ابن عباس السخط عندى م

ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحّرفا لقتال أو متحزا إىل فئة فقد باء ورد ىف ذلك التشديد من اآليات واألحاديث فمن ذلك قوهل تعاىل 
اتقوا السبع املوبقات اإلرشاك باهلل ثم قال واتلوىل يوم الزحف وثالثة ال ينفع  ري وقوهل بغضب من اهلل ومأواه جهنم وبئس املص

عن الكبائر فقال فعّد هذه اثلالثة وىف كتاب ايلمن اذلى  معهن عمل اإلرشاك باهلل وعقوق الوادلين والفرار من الزحف وسئل 
القيامة إرشاك باهلل وقتل انلفس املؤمنة بغري حق والفرار ىف سبيل اهلل  فيه الفرائض والسنن وادليات إن أكرب الكبائر عند اهلل يوم

الرشك باهلل وقتل انلفس بغري حق وبهت مؤمن والفرار من الزحف ويمني صابرة يوم الزحف وىف حديث ومخس ليس هلن كفارة 
ن ختصص باإلساءة وقيل ال بل ينبىغ أن ﴾ واختلف ىف املراد بها فقيل ينبىغ أقطيعة الرحم﴾ منها ﴿و﴿ يقتطع بها ماال بغري حق

تتعّدى إىل ترك اإلحسان إذ األحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة وال واسطة بينهما والصلة إيصال نوع من أنواع اإلحسان 
ألن قطعه والقطيعة ضدها فىه ترك اإلحسان واستوجه ىف الزواجر أن املراد بها فطع ما ألفه القريب من سابق لغري عذر رشىّع 

يؤّدى إىل إُياش القلوب وتنفريها فيصدق حينئذ أنه قطع وصلة الرحم وما هلا من عظيم الراعية فلو فرض أن قريبه لم يصل إيله 
منه إحسان وال إساءة فط لم يفسق بذلك ألن األبوين لو فرض ىف حقهما ذلك من غري فعل ما يؤذيهما لغناهما مثال لم يكن 

وال فرق بني كون اإلحسان اذلى ألفه ماال أو مراسلة أو ماكتبة أو زيارة أو غري ذلك فإن قطع ذلك لكه  كبرية فباألوىل القريب
بعد فعله لغري عذر كبرية واملراد بالعذر ىف املال أن يفقد ما اكن يصله به أو جيده لكنه ُيتاجه أو يندبه الشارع تلقديم غريه لكونه 

نه قدرا معينا من املال لك سنة مثال فنقص ال يفسق بذلك خبالف ما لو قطعه وىف الزيارة أحوج منه أو أصلح وواضح أنه لو ألف م
ىف عذر اجلمعة وىف املاكتبة واملراسلة أن جيد من يثق به ىف أذاه ما يرسله معه واستظهر ىف الزواجر أنه إذا ترك الزيارة الىت ألفت منه 

ا فتأمل مجيع ما قررته واستفده فإىن لم أر من نبه ىلع ىشء منه مع عموم وقت خمصوص لغذر ال يلزمه قضاؤها ىف غريه قال فيه
ابللوى به وكرثة االحتياج إىل ضبطه وظاهر أن األوالد واألعمام من األرحام وكذا اخلالة فيأىت فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بني 

ىف ذلك  ﴾2/118﴿لصاحب الشامل ىف توقفه  العقوق والقطيعة ثم ىه من الكبائر كما ترصح به األحاديث الصحيحة خالفا
أن تفسدوا ىف األرض وتقطعوا أرحامكم أوئلك اذلين لعنهم اهلل فأصمهم وكيف يتوقف فيه مع قوهل تعاىل فهل عسيتم أن تويلتم 

له وغري إن القاطع ال يدخل اجلنة وإنه ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته من ذنبه وإنه ال يقبل عم وأعىم أبصارهم وقوهل 
ذلك قال ابللقيىن ال ينبىغ اتلوقف ىف ذلك مع نص القرآن ىلع لعنة فاعله وعن زين العابدين أنه قال لودله ابلاقر ال تصاحب 
قاطع رمحه فإىن وجدته ملعونا ىف كتاب اهلل ىف ثالثة مواضع ىف اآلية السابقة واللعن فيها رصيح وىف قوهل تعاىل اذلين ينقضون 

ميثاقه ويقطعون ما أمر اهلل به أن يوصل ويفسدون ىف األرض أوئلك هلم اللعنة وهلم سوء ادلار واللعن فيها  عهد اهلل من بعد
بطريق العموم ألن ما أمر اهلل به أن يوصل يشمل األرحام وغريها وىف قوهل تعاىل وما يضل به إال الفاسقني اذلين ينقضون اآلية 

م اخلرسان وقد نقل القرطىب ىف تفسريه اتفاق األمة ىلع وجوب صلة الرحم وحرمة قطعها واللعن فيها بطريق االستلزام إذ هو لواز
فقالت أى اهلل هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال تعاىل نعم قامت الرحم  وكم ورد ىف ذلك األحاديث واآلثار فمن ذلك قوهل 

يبيت قوم من هذه األمة ىلع طعم ورشب وهلو  وقوهل أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بىل قال فذاك لك 
ولعب فيصبحون فد مسخوا قردة وخنازير ويلصيبنهم خسف وقذف حىت يصيح انلاس فيقولون خسف الليلة بيىن فالن 
وخسف الليلة بدار فالن خواص ولريسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت ىلع قوم لوط ىلع قبائل فيها وىلع دور برشبهم 

الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلىن وصله اهلل  اخلمر ولبسهم احلرير واختاذهم القينات وأكلهم الربا وقطعيتهم الرحم وقوهل 
 ومن قطعىن فطعه اهلل

مكتوب ىف اتلوراة من أحب أن يزاد ىف عمره وأن يزاد ىف  من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليصل رمحه وقال  ﴿خاتمة﴾ قال 
ليس  خبصال من اخلري ثم قال أوصاىن أن أصل رحىم وإن أدبرت وعنه  فليصل رمحه وعن أىب هريرة أوصاىن خليىل رزقه 
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الواصل باملاكىفء ولكن الواصل اذلى إذا قطعته رمحه وصلها وأفضل الصدقة الصدقة ىلع ذى الرحم الاكشح أى املضمر العداوة ىف 
وتعطى من حرمك وتصفح تصل من قطعك وأفضل الفضائل أن تصل من قطعك كشحه أى خرصه كناية عن باطنه وهو معىن و

وقد حىك أن رجال موسوما باألمانة والصالح عمن شتمك وباجلملة فالقطيعة مذمومة خيىش ىلع فاعلها سوء اخلاتمة والعياذ باهلل 
ات فسأل ورثته فلم يعلموا بها فسأل من احلجاج ألف دينار حىت يعود من عرفة فلما اعد وجده قد م ه رجل غىناكن بمكة فأودع
ن هو من أهل اخلري فيجيبك من أول مرة ففعل فلم جيبه فرجع ف الليل فائت زمزم وناده باسمه فإهل إذااكن نص واعلماء مكة فقال

حمل  ن ماىل فقال ىفمنها فناداه فأجابه فقال هل أيه أرض ايلمن ففيها برئ برهوت فناد ذهب إىلاهلم فقالوا إن هلل و إنا ايله راجعون 
فقال هل ما اذلى أنزلك هنا وقد كنت يظن بك الصالح فقال اكنت ىل أخت هجرتها وكنت ال أحنو عليها تجده سكذا من دارى ف

جاره  ﴾إيذاء اجلار﴿منها  ﴾و﴿ذلك حديث ال يدخل اجلنة قاطع أى قاطع رمحه وأقاربه  ﴾2/119﴿ فعاقبىن اهلل بسببها ومصداق
من  كأن يرشف ىلع حرمه أو يبىن ما يؤذيه مما ال يسوغ رشاع لقوهل  ﴾هل أمان إيذاء ظاهرا﴿لكن إذا اكن  ﴾ااكفر﴿اكن  ﴾ولو﴿

واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن قيل من يارسول اهلل قال اذلى ال  وقوهل اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فال يؤذ جاره 
من آذى جاره فقد  ية وىف حديث وال يدخل اجلنة أى عبد حىت يأمن جاره بوائقه وقوهل يأمن جاره بوائقه أى رشه كما ىف روا

كم من جار متعلق حباره يوم  آذاىن ومن آذاىن فقد آذى اهلل ومن حارب جاره فقد حاربىن ومن حاربىن فقد حارب اهلل وقوهل 
فىف الزواجر أن  ملراد باألذى الظاهر ما يعد ىف العرف إيذاءا ﴾تنبيه﴿ القيامة يقول يا رب سل هذا لم أغلق عىن بابه ومنعىن فضله

إيذاء املسلم مطلقا كبرية ووجه اتلخصيص باجلار أن إيذاء غريه ال يكون كبرية إال إن اكن هل وقع حبيث ال ُيتمل اعدة خبالف 
األحاديث الصحيحة من تأكيد حرمته  ال أن يصدق عليه عرفا أنه إيذاء ووجهه ظاهر ملا ىفإكونه كبرية ىف اجلار فإنه ال يشرتط 

كحديث ما حق اجلار ىلع جاره يا رسول اهلل قال إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن أعوز  وراعية حقه
سرتته وإن استعانك أعنته وإن احتاج أعطيته هل تفقهون ما أقول لكم لن يؤّدى حق اجلار إال قليل من رحم اهلل وعن ابن عمر 

يقول ما زال جربيل يوصيىن باجلار حىت ظننت أنه  أنه ذحبت شاة ىف أهله فسأل هل أهديتم جلارنا ايلهودى سمعت رسول اهلل 
سيورثه واعلم أن اجلريان ثالثة قريب مسلم فله ثالثة حقوق حق اجلوار وحق اإلسالم وحق القرابة ومسلم فقط فله األوالن 

ألذى وينبىغ االحسان إيله والصرب ىلع أذاه فإنه ينتج خريا كثريا كما فعله سهل التسرتى جباره وذىّم لفه األول فيتعني صونه عن ا
املجو ى فإنه انفتح خالؤه إىل دار سهل فأقام سهال مدة ينىح ىف الليل ما جيتمع من القذر ىف بيته حىت مرض فداع املجو ى 

اكن يتحمله هو فيخاصمون املجو ى فتعجب املجو ى من صربه ىلع واعتذر منه بأنه خيىش أن رثته ال يتحملون ذلك األذى كما 
 هذا األذى العظيم ثم قال هل تعاملىن بذلك هذه املدة الطويلة وأنا ىلع كفرى مّد يدك ألسلم فمد يده وأسلم ثم مات سهل 

﴿بالسواد﴾ ولو المرأة كما صربه عليه وفقنا اهلل ملا ُيب ويرىض بمنه وكرمه ﴿و﴾ منها ﴿اتلخضيب﴾ للشعر فتأمل كيف أنتج 
فربما أبيح هلا اخلضاب بالسواد ألنه من  قاهل ابن حجر ىف املنهج القويم قال الكردى وكأنه أشار بلو إىل أن املرأة يطلب منها الزتين

هاب الرمىل ىف الزينة لكنهم لم يقولوا بذلك هنا قال ىف األسىن نقال عن املجموع ولم يفرقوا فيه بني الرجل واملرأة لكن قال الش
رشح نظم الزبد نعم جيوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها ألن هل غرضا ىف تزيينها به وقد أذن هلا فيه قال والظاهر كما قاهل بعض 
املتأخرين أنه ُيرم ىلع الوىل خضب شعر الصىب أو الصبية إذا اكن أصهب بالسواد أى ملا فيه من تغيري اخللفة وإن عزى للناظم ىف 

حه نلظمه أنه قال إن الظاهر أنه ال ُيرم ا ـهوىف رشح مسلم للنووى مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل واملرأة بصفرة أو رش
واجتنبوا السواد ا ـهقال ىف الزواجر وهو  محرة وُيرم ضابه بالسواد ىلع األصح وقيل يكره كراهة تزنيه واملختار اتلحريم لقوهل 

اجلنة إذ  ﴾2/121﴿رب يكون قوم خيضبون ىف آخر الزمان بالسواد كحواصل احلمام ال يرُيون راحئة من الكبائر كما هو ظاهر خ
العرف اغبلا من بلاس والكم  فيما خيتص بهن ىف ﴾تشبه الرجال بالنساء﴿منها  ﴾و﴿ فيه وعيد شديد وإن لم أر من نبه عليه

الزواجر: وهو من الكبائر كما هو ظاهر األحاديث كحديث  وهو تشبه النساء بالرجال قال ىف ﴾عكسه﴿كذا  ﴾و﴿وحركة وحنوها 
املخنثني من الرجال  وحديث لعن رسول اهلل  املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال لعن رسول اهلل 
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وحديث ثالثة ال  الرجالنساء واملرتجلة املتشبهة بتكرس وتنث كما يفعل ال واملخنث من فيه ختنث أى واملرتجالت من النساء
وعده من الكبائر ظاهر  يدخلون اجلنة ادليوث ورجلة النساء ومدمن اخلمر وادليوث اذلى ال يباىل بمن دخل ىلع أهله كما قاهل 

كما رصح به بعض املتلكمني وجيب ىلع الزوج منع زوجته مما تقع فيه من التشبه بالرجال ىف املىش وامللبس وغريهما خوفا عليها 
اللعنة بل وعليه أيضا فإنه إذا أقرها أصابه ما أصابها وامتثاال لقوهل تعاىل قوا أنفسكم وأهليكم نارا أى بتعليمهم وتأديبهم  من

لككم راع ولككم مسئول عن رعيته الرجل ىف أهله راع وهو مسئول عنهم  وأمرهم بطاعة ربهم ونهيهم عن معصيته وقوهل 
مسلم للنووى ىف رشح حديث ما نصه ُيتج به ىلع أن من عنده امرأة مرتكبة معصية اكلوصل يوم القيامة قال الكردى وىف رشح 

﴾ أى تطويله واملراد ما يشمل اإلزار والكّم والعذبة لكن إسبال اثلوب﴾ منها ﴿و﴿ أو ترك الصالة أو غريهما ينبىغ هل أن يطلقها
الكرب والعجب كما ىف الزواجر وهو من الكبائر إذ هو من الكرب  ﴾ بضم أو كرس ففتح ومدّ للخيالء﴿ ال مطلقا بل إذا اكن اإلسبال

ما استفل من الكعبني من اإلزار فىف انلار وىف رواية أزرة  وإنما أفرده باذلكر ألنه ورد فيه خبصوصه أحاديث كثرية منها قوهل 
ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل  انلار وقوهل  املؤمن إىل عضلة ساقه ثم إىل نصف ساقه ثم إىل كعبه وما ُتت الكعبني من اإلزار فىف

وعليه  من جّر ثوبه خيالء وال ملن جّر إزاره بطرا قال ابن عمر ما قاهل ىف اإلزار فهو ىف القميص ودخل ابن عمر ىلع رسول اهلل 
لساقني ولم يزل كذلك حىت فقال إن كنت عبد اهلل فارفع إزارك فرفعه إىل نصف اإزار ينقطع فقال من هذا فقال عبد اهلل بن عمر 

مات وورد هذه يللة انلصف من شعبان وهلل فيها عتقاء من انلار بعدد شعور بىن لكب ال ينظر اهلل فيها إىل مرشك وال إىل 
﴾ بكرس احلاء املهملة احلناء﴾ منها ﴿و﴿ مشاحن وال إىل قاطع رحم وال إىل مسبل إزاره وال إىل اعّق لوادليه وال إىل مدمن مخر

﴾ هل إيله ملا فيه من التشبه للرجل بال حاجة﴾ إذا اكن ﴿ايلدين والرجلني﴾ بعض لك من ﴿ىف﴿ انلون وباملّد أى اخلضاب بهوشد 
ما بال هذا قالوا يتشبه بالنساء فأمر به فنىف  بمخنث قد خضب يديه ورجليه باحلناء فقال  بالنساء وقد مّر ما فيه وقد أىت 
نلون وهو بعيد من املدينة قال املنذرى ىف سنده نكارة وليس فيه جمهول خالفا ملن زعمه فعلم من إىل ابلقيع قال ىف الزواجر با

احلديث أن خضب الرجل يديه أو رجليه باحلناء حرام بل كبرية ملا فيه من التشبه بالنساء واحلديث رصيح ىف ذلك وقد وقعت 
حلّل واحلرمة ثم أرسلوا إىل مكة سنة اثنتني ومخسني أى وتسعمائة وصنفوا ىف اهذه املسئلة قريبا ىف ايلمن فاختلف فيه علماؤه 

ثالثة مصنفات اثنني ىف حله مطلقا وواحد ىف حرمته وطلبوا إبانة احلق فألفت كتابا حافال سميته شّن الغارة ىلع من أظهر تقّوهل 
له تعدى طوره إىل أن ادىع فيه االجتهاد بذلك يلطابق اسمه مسماه فإن بعض من قال حب ﴾2/121﴿ىف احلناء وعواره وإنما سميته 

وزعم أن القائلني باحلرمة أى وهم األصحاب قاطبة بل الشافىع كما بينته ثم اسرتوحوا ولم يتأملوا فغلطوا ىف ذلك وكرث ىف الالكم 
وىل من تقليدهم من حنو هذه اخلرافات وسّولت هل نفسه أنه أبرز أدلة خفيت عليهم وأن تقليده أو تقليد من تبعه ىف احلل أ

ألئمتنا غيوث اهلدى ومصابيح فلعظيم رضر هذه احلادثة وسوء صنيع هذا املجازف جردت صارم العزم وباتر الفحص والفهم محية 
ادلىج وانتصارا إليضاح احلق وإدحاض ابلاطل فذللك اتسع جمال ذلك الكتاب وتعني فيه إيثار جاّدة اإلطناب وظهرت به سبل 

ربنا ال هلإ إال هو عليه تولكت وإيله متاب قال العالمة الكردى وخرج بالرجل املرأة فيها تفصيل فإن اكن احلق والصواب حبمد 
إلحرام استحب هلا اخلضاب سواء اكنت مزوجة أو غري مزوجة شابة أو عجوزا وإذا خضبت عمت ايلدين باخلضاب قال ىف اتلحفة 

 لرضورة واخلنىث اكلرجل ويسن لغري املحرمة أيضا إن اكنت حليلة وإال كره ما حاصله وأما املحّدة فيحرم عليها وكذلك الرجل إال
 وىف انلفقات منها وال يسن هلا نقش وتسويد وتطريف وُتمري وجنة بل ُيرم لك واحد من هذه ىلع خلية ومن لم يأذن هلا حليلها

 تكتحل من املره بفتحتني أى ابلياض ثم محله ىلع لعن املرأة السلتاء أى الىت ال ختضب واملرهاة أى الىت ال نقل املاوردى أنه 
من فعلت ذلك حىت بكرهها ويفارقها إذ الالكم ىف املزوجة لكراهة اخلضاب أو حرمته لغريها ىلع ما مّر فيه ىف باب اإلحرام وذكر 

 غريها أو اكن وصالة موسعا ولو قضاء أو اكن أداء﴾ الفرض قطع﴿ منها﴾ و﴿ فيها قبل هذا أن الزوج إذا هيأ هلا ذلك لزمها استعماهل
 ىينو أن املناىف ومن أعمالكم تبطلوا وال تعاىل لقوهل فيه بالرشوع إتمامه جيب ألنه ينافيه ما يفعل بأن واعتاكف وصوم كحج
 ردامنف بالصالة أحرم كأن وإال﴾ عذر بال﴿ اكن إن حمرما الفرض قطع يكون وإنما مثلها صالة إىل ولو فيها هو الىت الصالة قطع
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 أو ركعتني من ويسلم مطلقا نفال فرضه يقلب أن هل املسألة هذه ىف يسن بل فيههو  ملا القطع ُيرم فال مرشوعة مجاعة رأى ثم
 قطعه ُيرم فال انلفل أما الفتح ىف ماك أثم عرص ىف مجاعة فرأى ظهر ىف اكن كأن مرشوعة تكن لم فإن قيىنلابل حبثه كما ركعة
 بالصوم ويقاس أفطر شاء وإن صام شاء إن نفسه ريمأ املتطوع الصائم  لقوهل بانلذر إال جيب ال نهأل صوما أو صالة اكن ولو
 منه خرج إن القضاء هل ويسن عكسه أو معه األكل من همضيف امتناع عليه عز فكضي عذر لغري منه اخلروج يكره نعم غريه
فيحرم ألنه بالرشوع  ﴾احلج والعمرة﴿نسك سواء نفل  ﴾ع نفلقط﴿نفل غري نسك أما  ﴾ حمل ما ذكر ىفو﴿ أوجبه ملن راعية عذرب

قال ىف الفتح ويتصور اتلطوع باحلج ىف األرقاء والصبيان إذ  امنية وكفارة وغريه واجبا فيجب إتمامه ألنه كفرضه فيه يصري
اسه إن إفساد النسك باجلماع فرض الكفاية ال يتوجه إيلهم وعّد ىف الزواجر إفساد الصوم باجلماع أو غريه من الكبائر قال وقي

كبرية باألوىل ألن الصائم إذا أفسد بغري اجلماع الىشء عليه سوى االثم والقضاء وهنا عليه مع اإلثم والقضاء املىض ىف فاسده 
 والكفارة

رشوع فيه وألن ملوغريه إتمام فرض الكفاية كما ال يتعني ابتداؤه وئلال يغري حكم ا ال جيب وفاقا للغزاىلالفتح  قال ىف ﴾تنبيه﴿
وإن أنس من  رشع فيه ال جيب عليه أن يدوم فيهفإن طابله إذا  وذلك اكلعلم الرشىع غري العيىناجلملة  القصد به حصوهل ىف

مسئلة  لو رشع ىفمطلوبة برأسها مقطوعة عن غريها فليس هو خصلة واحدة بل  ﴾2/122﴿نفسه الرشد ألن لك مسئلة منه 
نعم النسك منه  ه وهو العلم الواجب ىلع الكفايةا ألنها لم جتب خلصوصها بل الندراجها فيما جيوز قطعمنه لم يتعني عليه إتمامه

مواهب ادليان ودفن امليت وتكفينه ومحله وغسله  . قال ىفوكذا صالة اجلنازة واجلهادإتمامه كما علم مما مر باألوىل جيب 
وإنما لم  رم قطع فرض الكفاية مطلقا اكلعيىنوب املسلمني وقيل ُيفيجبان بالرشوع فيهما ئلال تهتك حرمة امليت وتكرس قل

ال يغتفر فيه وصححه اتلاج  يغتفر فيها ما ماعة ألن القطع فيها إنما وقع ىف الصفة ال ألصل وىهوصالة اجل ُيرم قطع العلم ملا مر
 والصنائع والعقود تتعني بالرشوع فيها وال وجه هلا إذ يلزم عليه أن أكرث فرائض الكفاية اكحلرف اكبن الرفعة وهو بعيد جدّ  السبىك

أنه من الغيبة وإنما أفرده باذلكر  ﴿و﴾ منها ﴿حمااكة املؤمن﴾ بقول أو فعل أو إشارة أو إيماء إذا اكن فعل ذلك ﴿استهزاء به﴾ وقد مرّ 
سخر قوم من قوم اىل يا أيها اذلين آمنوا ال يواقتداء بالقرآن فإنه بعد أن ذكر الغيبة ذكره قال تع للتنبيه ىلع املبالغة ىف الزجر عنه

خاه وسخر به فهو فاسق والسخرية االستحقار أتفسري قوهل تعاىل بئس االسم الفسوق بعد اإليمان من لقب  اآلية قال القرطىب ىف
و أأو ىلع صنعته واالستهانة واتلنبيه ىلع العيوب وانلقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالضحك ىلع الكمه إذا ختبط فيه وغلط 

 قبح صورته
﴿و﴾ منها ﴿اتلجسس﴾ أى اتلطلع ﴿ىلع عورات انلاس﴾  يبة ألنه ليس خاصا باللسان فتأملإنما لم يذكر هذا مع الغ ﴿تنبيه﴾

يا معرش من أسلم ولم يدخل اإليمان ىف قلبه ال تذموا املسلمني وال تتبعوا عوراتهم  واتلتبع هلا لقوهل تعاىل وال جتسسوا وقوهل 
فإنه من طلب عورة أخيه املسلم هتك اهلل سرته وأبدى عورته ولو اكن ىف سرت بيته قال الزواجر ىف مبحث الغيبة واتلجسس 
باملعجمعة واملهملة وقرئ شاذا باملهملة من اإلحساس بمعىن اإلدراك ومنه احلواس الظاهرة وابلاطنة قيل وهما متحدان ومعناهما 

ن فاألول تتبع الظواهر واثلاىن ابلواطن أو األول الرش واثلاىن اخلري وفيه نظر وبفرض صحته هو طلب معرفة األخبار وقيل خمتلفا
بغريك واثلاىن بنفسك وىلع لك فىف اآلية انلىه األكيد عن ابلحث عن أمور انلاس غري مراد هنا أو األول أن تفحص اخلري 

يا معرش من آمن  اسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا وقال ال جتسسوا وال تنافسوا وال ُت املستورة وتتبع عوراتهم قال 
بلسانه ولم يفض اإليمان ىلع قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورات املسلمني تتبع اهلل عورته ومن تتبع 

عتبة وحليته تقطر مخرا فقال إنما نهينا عن  هل لك ىف الويلد بن اهلل عورته يفضحه ولو ىف جوف رحله وقيل البن مسعود 
قال الكردى وهو أى الوشم غرز اجلدل باإلبرة حىت خيرج ﴿و﴾ منها ﴿الوشم﴾ وطلب عمله اتلجسس فإن يظهر نلا شيئا أخذناه به 

خرب الصحيحني لعن لعن فاعل ذلك واملفعول به ىف  ادلم ثم يذّر عليه ما ُيىش به املحل من نيلة أو حنوها لزرق أو يسود ألنه 
اهلل الواصلة واملستوصلة والواشمة واملستوشمة والوارشة و املستورشة وانلامصة واملتنمصة قال ىف األسىن أى فاعلة ذلك وسائلته 
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ُتديدها وطلب عمله واتلنميص وطلب عمله وهو  والوشم وطلب عمله وورش األسنان أىالزواجر الوصل وطلب عمله  قال ىف
تصل الشعر بشعر  والواصلة الىتن أورد أحاديث الزجر عن ذلك ما نصه أثم قال بعد  ﴾2/123﴿شعر من الكبائر جرد الوجه من ال
وغريه أنه من انلمص وهو نتف شعر الوجه  أبو داود واألشهر ما قاهل اخلطاىبتنقش احلاجب حىت ترقه كذا قال  آخر وانلامصة الىت

 كما قاهل الكردىالسن أو عالج فال بأس به  أما لو احتاجت إيله نلحو عيب ىفللحسن تفلج أسنانها بنحو مربد  جة ىه الىتواملتفل
من أن من أمارة الكبرية اللعن وقد علمت  ﴿تنبيه﴾ عّد هذه هو ما جرى عليه شيخ اإلسالم ابللقيىن ىف األويلني وهو ظاهر ملا مرّ 

واتلنميص بغري إذن الزوج أو الوشم لك بل قالوا إنما ُيرم غري صحة األحاديث بلعن اللك لكن لم جير كثري من أئمتنا ىلع إطالق ذ
ذكرت هل ذلك وقالت إن زوجها ف السيد وهو مشلك ملا ورد أن امرأة من األنصار زوجت ابنتها فتمعط الشعر رأسها فجاءت إيله 

ع اللعن فيه ومع قوهلم السابقني م شعرها فقال ال إنه قد لعن املوصوالت وعجيب قوهلم بكراهة انلمص بمعنييه أمرِن أن أصل ىف
واحد واجلواب عن ذلك حديث  اللك ىففرق مع وقوع اللعن ىلع  غري إذن الزوج ىلع اخلالف فيه وأىّ غريه مطلقا أو ب باحلرمة ىف
وض أن الر بعد أن نقل حنو ذلك عن الزواجر وقد علمت مما قدمته لك آنفا عن رشح قال العالمة الكردى هاحمله  أشاروا هل ىف

فإن الوشم وإال  ه إال الوصل بشعر جنس أو شعر آدىماملذكورات لكها احلل بإذن احلليل واحلرمة بغري إذن انلمص كغريه والراجح ىف
وحذف اتلاء حلذف املعدود  األيام أو ايلاىل من ﴾ثالث فوق﴿ املسلم أخاه ﴾املسلم هجر﴿ منها﴾ و﴿ ذلك حرام مطلقا واهلل أعلم

 عنه اإلعراض وهو اتلدابر ومنه ﴾رشىع عذر لغري﴿ اكن إذا إال املعاىص من ذلك يكون ال لكن سّت من شوّالىلع حّد وأتبعه ب
قال ملا صح ال ُيل ملسلم أن يهجر مسلما فوق ثالث يلال وقال ىف  الكبائر من ذلك الزواجر ىف وعدّ  بوجه عنه فيعرض يلقاه بأن

يعا أبدا وىف حديث من هجر أخاه فوق ثالث فهو ىف انلار إال أن يتداركه اهلل برمحته آخره فإن ماتا ىلع رصامهما لم يدخال اجلنة مج
 منه وأخذ وىف آخر ال ُيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريهما اذلى يبدأ بالسالم

 قول وأماالصحيحة أال ترى إىل ما فيها من الوعيد الشديد وعّد ذلك رصيح من األحاديث  قال ثم اهلجر إثم يرفع السالم أن العلماء
 ونظر كبرية بأنه جزم بعضهم رأيت ثم الشيخان عليه سكت وإن اجدّ  بعيد هوف صغرية ثالث فوق املسلم هجر أن العدة صاحب

 ذكرها مسائل املصنف هل رأشا كما اهلجر ُتريم من ويستثىن والفساد واألذى اتلقاطع من هفي ملا الصغائر من أنه قال من قول ىف
﴾ جمالسة املبتدع والفاسق﴿منها ﴾ و﴿ فال وإال جاز املهجور وأ اهلاجر دين صالح إىل اعد مىت أنه وحاصلها الزواجر ىف قال األئمة

 راخلم رشبة مع جلوسه أن الوجهوالزواجر  ت جمالسته هلم لسإيناس هلم قال ىفاملحرمة إذا اكن برشب مخر أو غريه من املالىه
 إذا سيما وال الكبائر من املنكر إزالة عن العجز عند املفارقة أو انلىه ىلع القدرة مع املحرمة واملالىه الفسوق أهل من وحنوهم
قال وذكر بعضهم أن جمالسة الفقهاء والقراء الفسقة من الكبائر وظاهره أنه ال فرق عنده بني  ذلك ىلع معهم جبلوسه اتباعهم قصد

وئلك بصوة أهل اخلري والطاعة فإذا اكنوا مع تلك الصور أبارشتهم ملا قسفوا به وجمانبتهم هل وقد يوجه بأن جلوسه معهم حال م
ىل إ ﴾2/124﴿اجللوس معهم خطر كبري ألنه بتكرر جلوسه معهم يألفهم ويميل  منطوين ىلع فسق باطن مثال اكن ىف الطاهرة

 ى بها ومن مجلتها ذلك املفسق ها فخينئذ يبحث عن خصاهلم ويتأحب الرش ولك ما يرض نها جمبولة ىلعأأفعاهلم رضورة 
جمالستهم ذلك الرضر العظيم ثم قال وأما جمرد  ت عليه من حمبته وألفته من اتلأ ى بأوئلك القسقة واكن ىففرتتكبه ملا جبل

حرمته من أصله حيث لم  م ىفذلك كبرية بل الالك اجللوس مع فاسق قارئ أو فقيه أو غريهما مع عدم مبارشته ملفسق فيبعد عدّ 
إيناسه نلحو قرابة وحاجة مباحة هل عنده أو حنو ذلك  يقصد باجللوس معه إيناسه ألجل فسقه أو مع وصف فسقه وإنما قصد

من اذلنوب  عدّ  حرمة ذلك ثم رأيت الغزاىل ناسه من حيث كونه فاسقا فال شك ىففحينئذ ال وجه للحرمة من أصلها فإن قصد إي
إثم فيها أن جمرد املجالسة من غري مصادفة وال قصد إيناس ال  اب وقت الرشاب واألول رصيح ىفلفجار وجمالسة الرشّ مصادفة ا
﴿الفضة﴾ غري اخلاتم ﴿و﴾ لبس ﴿احلرير﴾ اخلالص ﴿أو  ﴿و﴾ منها ﴿لبس اذلهب﴾ مطلقا ﴿و﴾ كذا لبس يد ملا ذكرتهوهو مؤ

من ذلك ﴿للرجل﴾ يعىن اذلكر ﴿ابلالغ﴾ العاقل ﴿إال﴾ إذا اكن لبس احلرير  ما أكرثه وزنا منه﴾ أى من احلرير إذا اكن لبس لك
من  لعذر كدفع قمل أو حكة قال ىف الزواجر ولك ذلك من الكبائر لألحاديث الصحيحة املشتملة ىلع الوعيد الشديد كقوهل 
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يتحىل اذلهب حرم اهلل تعاىل عليه لبسه  من مات من أمىت وهو اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فال يلبس حريرا وال ذهبا وقوهل 
ال  خاتما من ذهب ىف يد رجل فزنعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيطرحها ىف يده وقوهل  ىف اجلنة ورأى 

 خالق هل إنما يلبس احلرير من ال تلبسوا احلرير فإنه من لبسه ىف ادلنيا لم يلبسه ىف اآلخرة وىف رواية لم يدخل اجلنة وقوهل 
إنما يلبس احلرير ىف ادلنيا  حريرا فجعله ىف يمينه وذهبا فجعله ىف يساره ثم قال إن هذين حرام ىلع ذكور أمىت وقوهل  وأخذ 

من ال يرجو أن يلبسه ىف اآلخرة قال احلسن فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا ىف ثيابهم وبيوتهم وىف حديث من 
ليس من أيامكم ولكن من ير ىف ادلنيا ألبسه اهلل تعاىل ثوب مذلة من انلار أو ثوبا من انلار أو ثوبا يوما من نار لبس ثوب حر

أيام اهلل تعاىل الطوال ثم قال وعّد لبس احلرير هو الظاهر من أحاديثه الصحيحة لكن اجلمهور ىلع أنه صغرية واملعتمد األول وأما 
ا فهو أوىل من احلرير مع ما فيه من الوعيد الشديد ىف األحاديث وإحلاق حلية الفضة به اذلى عّد لبس اذلهب اذلى ذكرته حبث

ذكرته حمتمل وإن أمكن الفرق بأن اذلهب أغلظ وذلا قال بعض أئمتنا حبل لبس بعض حلية الفضة غري اخلاتم للرجل واتفقوا 
 يه لبس خاتم اذلهبىلع أنه ُيل بل يندب هل أن يلبس ﴿خاتم الفضة﴾ وىلع أنه ُيرم عل

ولو رقيقا ومهلهال ومن استعماهل املحرم اتلدثر به واختاذه سرتا وُيل التسجيف به ﴿فوائد﴾ ُيل حنو اجللوس ىلع احلرير حبائل 
بقدر العادة وجعل الطراز منه ىلع الكم إذا اكن بقدر أربع أصابع وخيط السبحة وعلم الرمح وكيس املصحف وإبلاسه كحىل 

نون والصىب إىل ابللوغ وأفىت ابن عبد السالم بتأثيم متخذ احلرير لكنه دون إثم اللبس وانلووى بتحريم كتابة انلقدين للمج
الصداق فيه للرجل وهو املعتمد خالفا ملن نازع فيه وتزيني املساجد وابليوت واملشاهد حبرير أو مصور حرام ولو المرأة وبغريهما 

﴾  ﴾2/125﴿مكروه واكحلرير ما صبغ بزعفران أو  عصفر أو ورس ىلع الكم بينه مع فوائد عزيزة ىف اإليعاب ﴿و﴾ منها ﴿اخللوة ـب
ـللمرأة ﴿األجنبية﴾ بأن لم يكن معها حمرم ألحدهما ُيتشمه وال امرأة كذلك وال زوج تللك األجنبية قال ىف الزواجر وهو من 

ل بامرأة إال دخل الشيطان بينهما وألن يزحم رجال خزنير إياكم واخللوة بالنساء واذلى نفىس بيده ما خال رج الكبائر لقوهل 
من اكن يؤمن باهلل وايلوم  طني أسود مننت خري هل من أن يزحم منكبه منكب امرأة ال ُتل هل وقوهل  أو محأة أىمتلطخ بطني 

هم أخذوه مما ذكر ىف األحاديث اآلخر فال خيلوّن بامرأة ليس بينه وبينها حمرم ثم قال وعّد ذلك هو ما جرى عليه غري واحد وكأن
لكن اذلى جرى عليه الشيخان وغريهما أن مقدمة الزنا ليست من الكبائر ويمكن اجلمع حبمل هذا ىلع ما إذا انتفت الشهوة 

للواط وخوف الفتنة واألول ىلع ما إذا وجدتا ومثل املرأة ىف ذلك األمرد اجلميل ألن الفتنة باملرد أقرب وأقبح ويؤيده عّد الزنا وا
ألنهن حبائل الشيطان وكثريا عن ما  وباجلملة فال فتنة أرض ىلع الرجال من النساء كما قاهل هما كبريتني فكدذا مقدمات

ىل ذلك فإن اخللوة إذلك بابلعد عن مظان األسباب ادلاعية  د اهللكة فيجب ىلع املؤمن أن يتىقخيدعن الرجال ويوردنهم موار
من حام حول  اتلهم واإلثم فإن بعضها جير إىل بعض وقد قال  دلينه من حسم املادة الىت توقعه ىف املحتاطداعية إىل الفحشاء ف

ال ُيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن  ﴾ كزوج معها لقوهل سفر املرأة بغري حنو حمرم﴾ منها ﴿و﴿ احلىم يوشك أن يقع فيه
ا أو أخوها أو زوجها أو ذو حمرم وىف رواية يومني وىف أخرى مسرية يوم ويللة تسافر سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوه

وىف أخرى مسرية يللة وىف أخرى أن تسافر بريدا قال الكردى والربيد نصف مرحلة وعّد ىف الزواجر سفرها وحدها بطريق خياف 
فسدة الىت ترتبت ىلع ذلك اغبلا وىه استيالء الفجرة فيه ىلع بضعها من الكبائر ثم قال وعّد هذا بالقيد اذلى ذكرته ظاهر لعظم امل

وفسوقهم بها فهو وسيلة إىل الزنا وللوسائل حكم املقاصد وأما احلرمة فال تتقيد بذلك بل ُيرم عليها السفر مع غري حنو حمرم وإن 
﴾ منها و﴿ ذلك من الصغائر قرص واكن آمنا ولو لطاعة كنفل احلج أو العمرة ولو مع النساء من اتلنعيم وىلع هذا ُيمل عدهم

ثالثة ال يقبل اهلل منهم صالة من تقدم قوما وهم هل اكرهون ورجل  ﴾ عنه قال كرها﴿ وجعله رقيقا إذا اكن﴾ استخدام احلر﴿
مما  أىت الصالة دبارا أى بعد أن تفوته ورجل اعتبد حمرره قال اخلطاىب اعتباد املحرر إما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهو أشد

بعده وإما أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها ا ـهوبىق عليه أن يستخدم عتيق غريه أو يسرتقه كرها قال ابن اجلوزى احلر عبد 
﴾ و﴿ اهلل فمن جىن عليه فخصمه سيده كما ىف القسطالىن قال ىف الزواجر وعده من الكبائر رصيح من هذا احلديث وهو ظاهر
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الكبري ويرحم  ﴾2/126﴿وليس منا من لم يوقر  ﴾ قال باإلمام العادل وبالشائب املسلم﴾ كذا ﴿واالستخفاف بالعلماء منها ﴿
ال يدركىن زمان أو ال تدركوا زمانا ال يتبع فيه العليم وال يستحيا فيه من احلليم  الصغري ويأمر باملعروف وينه عن املنكر وقال 

 الزواجر ذلك من الكبائر قال وعده منها هو ظاهر ما ىف احلديث واألول وما قلوبهم قلوب األاعجم وألسنتهم ألسنة العرب وعّد ىف
ببعيد قياسا وإن لم يذكروه ألنهم إذا فرقوا بني حنو العلماء وغريهم ىف الغيبة فكذا يفرق بينهما ىف حنو االستخفاف ليس وبعده 

قيقة إال العلماء العاملون قال احلافظ ابن عساكر اعلم يا أخ وسيأىت قريبا ىف أذية األويلاء ما هو رصيح ىف هذا إذ ال أويلاء ىف احل
وفقك اهلل وإيانا وهداك سبيل اخلري وهدانا إيانا أن حلوم العلماء مسمومة واعدة اهلل ىف هتك منتقصهم معلومة ومن أطلق لسانه 

ن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أيلم وىف فليحذر اذلين خيالفون عن أمره أبالء اهلل قبل موته بموت القلب  باثللبىف العلماء 
﴾ يعىن أذية وىّل من أويلاء ة الوىلّ امعاد﴾ منها ﴿و﴿ فتاوى ابلديىع من احلنفية من استخف بالعالم طلقت امرأته وكأنه جعله ردة

قال تعاىل وهو يتوىل أمره  اهلل تعاىل ومعاداته قال القشريى والوىّل هل معنيان أحدهما فعيل بمعىن مفعول وهو من يتوىل اهلل 
الصاحلني فال بكاء إىل نفسه حلظة بل يتوىل احلق راعيته واثلاىن أنه فعيل مبالغة من الفاعل وهو اذلى يتوىل عبادة اهلل قال ىف 

انا وإثما الزواجر ومعاداة الوىّل وأذيته من الكبائر لقوهل تعاىل واذلين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا بهت
وىف رواية فقد آذنته أى أعلمته باحلرب وروى من أهان ىل يقول اهلل تعاىل من آذى ىل ويلا فقد استحق حماربىت  مبينا وقوهل 

ويلا فقد بارزِن باملحاربة فهذا رصيح ىف كونه كبرية ملا فيه من الوعيد اذلى ال أشد منه إذ حماربة اهلل للعبد لم تذكر إال ىف أكل 
ومعاداة أويلاء اهلل ومن اعداه اهلل ال يفلح أبد اآلباد والعياذ باهلل تعاىل من أيموت ىلع الكفر اعفانا اهلل من ذلك بمنه وكرمه الربا 

أحببته كنت سمعا وبرصا ولسانا قال ىف لطائف املنن وهذا احلديث أخرجه ابلخارى ىف صحيحه وقد روى من طريق آخر فإذا 
أصخ رمحك اهلل تعاىل إىل ما تضمنه هذا احلديث من غزارة قدر الوىل وفخامة رتبته حىن يزنهل احلق وقلبا وعفال ويدا ومؤيدا ف

  هذه املزنلة وأحله هذه املرتبة وإنما قال تعاىل من اعدى ىل ويلا فقد آذنىن باحلرب ألن الوىل قد خرج عن تدبريه إىل تدبري اهلل
وته يصدق اتلولك ىلع اهلل تعاىل وقد قال اهلل سبحانه ومن يتولك ىلع اهلل فهو وعن انتصاره نلفسه النتصار اهلل وعن حوهل وق
وإن اكن هلم ألنهم جعلوا اهلل ماكن همومهم فدفع عنهم األغيار وقام هلم بوجود حسيه وقال تعاىل واكن حقا علينا نرص املؤمنني 

يديه سلما واستسلموا ملا يرد منه حكما فهم ىف معاقد عزّه االنتصار وكيف يدع اهلل أويلاءه من نرصته وهم قد ألقوا أنفسهم بني 
ُتت رسادقات جمده يصونهم من لك ىشء إال من ذكره ويقطعهم عن لك ىشء إال عن حبه وخيتارهم من لك ىشء إال من وجود 

كودل اللبوة ىف حجرها  يقول وىل اهلل مع اهلل قربه ألسنتهم يذكره هلجة وقلوبهم بأنواره بهجة ولقد سمعت شيخنا أبا العباس 
أتراها تاركته ملن يغتاهل وقد جاء ىف احلديث اهلل أرحم بعبده املؤمن من هذه بودلها ومن هذه الرمحة برز انتصار احلق هلم وحماربته 

اذلين آمنوا غري  اهلل وىل اذلين آمنوا وقال اهلل تعاىل إن اهلل يدافع عن إذ هم محال أرساره ومعادن أنواره وقد قال اهلل من اعداهم 
عند اهلل وألن اهلل لم يرض ادلنيا  ﴾2/127﴿أن مقابلة احلق سبحانه ملن آذى أويلاءه ال يلزم أن تكون معجلة لقرص مدة ادلنيا 

وإن اكنت معجلة فقد تكون قساوة ىف القلب أو مجودا ىف العني أو تعويقا  أهال لعقوبة أعدائه كما لم يرضها أهال إلثابة أحبائه
اعة أو وقواع ىف ذنب أو فرتة ىف اهلمة وفائدة هذا ابليان أن ال ُتكم إلنسان آدى ويلا من أويلاء اهلل بالسالمة إذا لم تر عليه عن ط

حمنة ىف نفسه وماهل وودله فقد تكون حمنة أكرب من أن يطلع العباد عليها ثم اعلم أن الوالية تتضمن انلفع وادلفع أما انلفع فمن 
ها إيمانها وقوهل فلم يك ينفعهم إيمانهم اآلية إذ هذا ىف وصف الكفار فمفهومه أن اإليمان ينفع املؤمنني ولو عند قوهل تعاىل فنفع

رؤية ابلأس وأما ادلفع فمن قوهل تعاىل إن اهلل يدافع عن اذلين آمنوا ويتضمن انلرصة لقوهل واكن حقا علينا نرص املؤمنني وانلجاة 
ملؤمنني قال شيخ اإلسالم والوالية اعمة وخاصة فالعامة والية اإليمان ثم والية القيام باملأمورات لقوهل كذلك حقا علينا ننىج ا

وحفظه هل وىه بكل حال ممدوحة ومطلوبة ولكن املراد اخلاصة ا ـهوانظر هل املراد هنا اخلاصة أو واخلاصة حمبة اهلل للعبد 
فيجب ىلع لك مسلم أن ُيرتم لك مؤمن السيما إذا اكن من الفقراء وقد قال العامة وظاهر الكم الزواجر أن املراد العامة فليحرر 

  للصديق حني قال ملا سمع سلمان وصهيبا وبالال  يقولون ىف أىب سفيان ما أخذت سيوف اهلل من عدو اهلل لعلك أغضبتهم
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يعظم الفقراء  غفر اهلل لك واكن لنئ كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأباهم الصديق وقال يا إخوناه أغضبتكم فقالوا ال ي
ويكرمهم سيما أهل الصفة واملراد بالفقر الفقر اخلاص اذلى هو شعار أويلاء اهلل وأحبائه وهو خلّو القلب عن اتلعلق بغري أو 

ىف  حبقيقة حمبتهم آمني وقد قالسوى واتلمكن بشهوده تعاىل ىف سائر احلراكت والسكنات حرشنا اهلل ىف زمرتهم ومّن علينا 
يقول لو كشف عن حقيقة الوىّل لعبد ألن أوصافه من  لطائف املنن قال الشيخ أبو احلسن ولقد سمعت شيخنا أبا العباس 

أوصافه ونعوته من نعوته فلو كشف احلق سبحانه عن مرشقات أنوار قلوب أويلائه النطوى نور الشمس والقمر فيها وأين نورهما 
 سوف والغروب وأنوار قلوبهم ال كسوف هلا وال غروب كما قالمن أنوارهم إذ هما ُيصل هلما الك

 ــل وشمس القلوب ليست تغيب  إن شمـس انلهــار تغـرب بالليـــ
وقال بعض العارفني إن عباد اهلل لكما اشتدت ظلمة الوقت اشتد نور قلوبهم فهم اكلكواكب لكما اشتدت ظلمة الليل اشتد إرشاقها 

قلوب أويلاء اهلل إذ نور الكواكب يتكدر وأنوار قلوبهم ال تتكدر وأنوار الكواكب تهدى ىف ادلنيا لدلنيا وأين نو الكواكب من نور 
أى ىلع معصية من معاىص اهلل تعاىل بقول أو فعل أو غريه ثم إن  ﴾اإلاعنة ىلع املعصية﴿منها  ﴾و﴿ وأنوارهم تهدى إىل اهلل تعاىل

ذلك كما ىف الزواجر قال فيها وذكرى هلذين أى الرضا بها واإلاعنة عليها بأى نوع اكن اكنت املعصية كبرية اكنت اإلاعنة عليها ك
﴿و﴾ منها ﴿ترويج﴾ حنو ادلرهم ﴿الزائف﴾ إذ هو من الغش وأكل  ظاهر معلوم مما سيأىت ىف األمر باملعروف وانلىه عن املنكر

فيها غش حبيث لو اطلع عليها انلاس ملا قبلوها من الكبائر  أموال انلاس بابلاطل وقد عّد ىف الزواجر رضب حنو ادلراهم ىلع كيفية
نهمكني ىلع قال وهو ظاهر وإن لم أر من رصح به ووجهه أن دالئل الغش تشمله وأيضا ففيه أكل أموال انلاس بابلاطل إذ اغلب امل

تلغرير انلاس وأكل أمواهلم وإنما يصبغون أو يلبسون أو حنو ذلك من الغش املستلزم  ﴾2/128﴿رضب الكيمياء ال ُيسنونها 
بابلاطل وذلا جتدهم قد حمقهم اهلل وسحقهم فال تسترت هلم عورة وال تقال هلم عرثة وال ُتمد هلم آثار وال يقّر هلم قرار بل رضبت 

غش عليهم اذللة واملسكنة وباؤوا بأقبح وصف وحرموا أحسنه ألنهم أخلصوا القصد ىف حمبة ادلنيا وُتصيلها بابلاطل ورضوا ب
املسلمني وأكل أمواهلم وضياعها فيما ليس ُتته طائل إذ ال يزدادون إال فقرا وال يذوقون فيها إال ذال وقهرا وفقنا اهلل وإياهم 

﴾ أى اقتناؤها بأى وجه اكن ألنه جيّر إىل االستعمال الفضة واختاذها﴾ أواىن ﴿استعمال أواىن اذلهب و﴾ منها ﴿و﴿ لطاعته آمني
إن اذلى يأكل ويرشب ىف آنية اذلهب والفضة إنما جيرجر أى يصوت ىف بطنه نار من  وهو من الكبائر لقوهل  اكقتناء آلة اللهو

قال ىف الزواجر وعد هذا كبرية  من رشب ىف إناء من ذهب أو فضة فإنما جيرجر ىف بطنه نارا من جهنم جهنم إال أن يتوب وقوهل 
ذه األحاديث فإن تصويت انلار ىف جوفه املتوعد به عذاب شديد ثم رأيت العالىئ وهو ما جرى عليه بعض أئمتنا وكأنه أخذه من ه

 رصح به وتبعه ابللقيىن ونقله ادلمريى عن مجاعة ىف منظومته فقال
 آنيـــة انلقــدين ىف استعمــــال  وعـــد منهــّن ذوو األعمـــــال

صغرية وذكر األكل والرشب ىف احلديث مثال وذلا أحلقوا به سائر لكن اذلى جرى عليه األذرىع وغريه ونقلوه عن اجلمهور أنه 
واخلالل وجوه االستعمال وأحلقوا باالسعمال االقتناء واملراد باإلناء لك ما يستعمل ىف أمر وضع هل عرفا فيدخل فيه املرود واملكحلة 

كحل بمرود ذهب أو فضة ينفعه حّل للرضورة وما خيرج به وسخ األذن وحنو ذلك نعم إن اكن يعينه أذى وأخربه طبيب عدل أن ال
وال يشرتط تمحض اإلناء من أحدهما بل لو غىش إناء حنو حناس بأحدهما حبيث سرت عينه وحصل به ىشء بالعرض ىلع انلار حرم 

إن حصل منه ألنه حينئذ بمزنلة إناء انلقد والعلة ىف ُتريمه العني واخليالء وذلا لو غىش انلقد بنحو حناس حىت عمه لكه حّل و
ىلع أنه ال يعرفها إال اخلواص فال تنكرس بالعرض ىلع انلار ىشء كما لو عمه الصدع لفوات أحد جزىئ علة اتلحريم وهو اخليالء 

باستعماهلا قلوب الفقراء خبالف اذلهب والفضة وال فرق ىف ُتريمهما بني اذلكر وغريه ولو غري ملكف فإنه ُيرم ىلع املرأة سىق 
الفضة نعم يستثىن من حرمة ما ذكر ضبة فضة صغرية عرفا ولو لزينة وإن كرهت حينئذ ككبرية حلاجة إلن ودلها بمسعط 

اكن فيه ضبة وأصل الضبة ما يصلح به خلل اإلناء كرشيط يشّد به كرسه أو خدشه ثم أطلقت ىلع ما هو للزينة توسعا  قدحه 
ماء مزاب الكعبة وال ُيرم جلوس ُتت سقف مموه بما ال ُيصل منه  وليس من االستعمال عرفا ما يتلىق بنحو الفم وايلدين من
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أو ﴿ ﴾ من رشوطهأو رشطهل مع ترك ركن ﴿ ﴾ صورة كأن يفعلهأو فعله﴿ ﴾ من صالة أو غريهاترك الفرض﴾ منها ﴿وىشء ﴿
ة اآلية وقد عّد ﴾ من مبطالته فإن ذلك كعدم فعله من أصله قال تعاىل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالمع فعل مبطل هل

ىف الزواجر ترك الصالة من الكبائر وكذا عّد ترك واجب من واجباتها املجمع عليها أو املختلف فيها عند من يراه كرتك طمأنينة 
 ﴾2/129﴿حنو الركوع قال فيها وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره ملا علمته من الوعيد الشديد أى اكلىّغ ىف اآلية إذ هو واد ىف جهنم 

د قعره شديد عقابه وغريه مما هو مذكور ىف األحاديث وترك واجب هلا جممع عليه يستلزم تركها وهو كبرية وكذا املختلف فيه بعي
عند من يرى وجوبه وعّد فيها أيضا من الكبائر ترك واجب من واجبات الوضوء أو الغسل ملا ورد فيه من الوعيد الشديد املنطبق 

صىل ﴾ اكن قد ﴿مع وجوبها عليه وإن﴿ ﴾ بال عذراجلمعة﴿ ﴾ صالةترك﴾ منها ﴿و﴿ م ترك الصالةعليه حّد الكبرية وألنه يستلز
ثم أحّرق ىلع رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوتهم لقد هممت أن آمر رجال يصىل بانلاس  ﴾ بدهلا وهو من الكبائر لقوهل الظهر
فق وىف أخرى فقد برئ من اهلل وىف أخرى فقد نيذ اإلسالم من ترك ثالث مجع تهاونا طبع ىلع قلبه وىف رواية فهو منا وقوهل 

ىف خطبة خطبها واعلموا أن اهلل فرض عليكم اجلمعة ىف مقاىم هذا ىف يوىم هذا ىف شهرى هذا من اعىم هذا  وراء ظهره وقوهل 
فال مجع اهلل هل شمله وال بارك هل ىف إىل يوم القيامة فمن تركها ىف حياىت أو بعدى وهل إمام اعدل أو جائر استخفافا بها وجحودا هلا 

أال وال صالة هل أال وال زاكة هل أال وال حج هل وال صوم هل وال بّر هل حىت يتوب فمن تاب تاب اهلل عليه قال ىف الزواجر وهو ظاهر أمره 
فمن استحل تركها وهو وبه رصح غري واحد ويؤيده أن فعلها ىلع غري املعذور فرض عني إمجااع بل ومعلوم من ادلين بالرضورة 

خمالط نلا كفر فيما يظهر وذلا لو قال أصىل ظهرا ال مجعة قتل ىف األصح عندنا ألنه بمزنلة تركها من أصلها وقول احلليىم إن 
 تركها مع صالة الظهر صغرية ضعيف مبىن ىلع ضعيف وهو مقابل األصح من أنه ال يقتل إذا قال ذلك بناء ىلع أنها ظهر مقصورة

يندب ملن تركها بال عذر أن يتصدق بدينار فإن لم جيده فبنصفه وىف رواية بدرهم أو نصفه أو صاع أو مّد وىف أخرى أو  ﴿فائدة﴾
﴾ ىف املكتوبات﴿ ﴾ فرض من الصلوات اخلمسقرية اجلماعة ىف﴿ ﴾ بدل أوترك حنو أهل﴾ منها ﴿و﴿ صاع حنطة أو نصف صاع

م مىع نطلقالقد هممت أن آمر بالصالة فتقام ثم آمر رجال فيؤّم انلاس ثم  وهل ايلوم والليلة إذا وجدت فيهم رشوط اجلماعة لق
ما من ثالثة ىف قرية وال بدو ال تقام فيهم  رجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون اجلماعة فأحّرق عليهم بيوتهم وقوهل 

اذلئب من الغنم القاصية وإن ذئب اإلنسان الشيطان الصالة إال استحوذ أى غلب عليهم الشيطان فعليكم باجلماعة فإنما يأكل 
األحبار ما نزل ثالثة لعنهم اهلل وعّد منهم من سمع ىّح ىلع الصالة ىّح ىلع الفالح فلم جيب وقال كعب  إذا خال به أكله وقوهل 

وسئل ابن عباس عمن يصوم  قوهل تعاىل يوم يكشف عن ساق اآلية إال ىف املتخلفني عن اجلمااعت فأّى وعيد أبلغ وأشّد من هذا
ويقوم وال يصىل مجاعة وال مجعة فقال إن مات هذا فهو ىف انلار وقال أبو هريرة ألن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خري هل من ان 
ىف يسمع انلداء وال جييب وقال ىلع كرم اهلل وجهه ال صالة جلار املسجد إال ىف املسجد وجاره من يسمع انلداء والكهما جاء 

بالقيود املذكورة كبرية وإن قلنا بأنها  احلديث قال ىف الزواجر وىف هذه األحاديث ديلل ملذهب اإلمام أمحد أنها فرض عني ولعّدها
فرض كفاية ولم أر من رصح به ويؤيده أن اإلمام يقاتلهم ىلع تركها وأما القول بأنها سنة فال يقتىض أنه ىلع املعتمد ال تكون 

ل األحاديث حبملها ىلع املنافقني وهم كفار فال حجة فيها وهو وإن سلم فيمن عزم ىلع إحراقهم ال يسلم ىف كبرية ألنه يؤوّ 
ؤا عليه ولو ىف صالة الكبرية فظهر أن تركها كبرية يفسق به أهل بدل مثال إذا تواط ﴾2/131﴿امللعونني وحنوهم أن اللعن من أمارة 

نهم بادلين فهو جريمة تؤذن بقلة اكرتاثهم بادلين ورقة ادليانة ثم رأيت اذلهىب ذكر أنه واحدة من اخلمس ألنه ديلل ظاهر ىلع تهاو
﴾ الفرض عن وقته﴿ ﴾ أو تقديمتأخري﴾ منها ﴿و﴿ بال عذركبرية لكن ىلع غري الوجه اذلى ذكرته فإنه عّد اإلمرار ىلع تركها 

طه قال تعاىل ويل للمصلني اذلين هم عن صالتهم ﴾ كسفر أو مرض برشبغري عذر﴿ املرشوع فيه إذا اكن لك منهما عمدا و
الويل العذاب أو واد ىف جهنم لو سريت فيه اجلبال ذلابت من شدة حرّه  ساهون إذ املراد بهم املؤخرون الصالة عن وقتها كما قاهل 

من مجع بني صالتني من  فهو مسكن من يتهاون بالصالة ويؤخرها عن وقتها إال أن يتوب إىل اهلل ويندم ىلع ما فرّط وقال 
عن اهلل تعاىل افرتضت ىلع أمتك مخس صلوات وعهدت عندى عهدا أن من  وقال غري عذر فقد أىت بابا من أبواب الكبائر 
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حافظ عليهن لوقتهن أدخلته اجلنة ومن لم ُيافظ عليهن لوقتهن فال عهد هل عندى وقد عّد ىف الزواجر تقديمها أو تأخريها عن 
ئر قال فيها وهو ما نقله الشيخان وأقرّاه وقال ابن مسعود ىف قوهل تعاىل أضاعو الصالة أى أخروها عن وقتها وليس وقتها من الكبا

معناه تركوها وقال ابن املسيب هو أن ال يصىل الظهر حىت يأىت العرص وال العرص إىل املغرب وال املغرب إىل العشاء وال العشاء إىل 
﴾ و﴿ من مات ىلع هذا ولم يتب أوعده اهلل بالىّغ وفقنا اهلل للمحافظة ىلع فرائضه بمنه وكرمهالفجر وال الفجر إىل الطلوع ف

﴾ أى املرسع إلزهاق الروح قال ىف الزواجر وُيرم ميت بمثقل حمدد أصابه املذفف﴿ ﴾ بفتح وتشديدىم الصيد باملثقل﴿رمنها
رىم بابلندق وبه رصح ىف اذلخائر ولكن أفىت انلووى جبوازه كعرض سهم وإن أنهر ادلم ا ـهوقد أفىت ابن عبد السالم حبرمة ال

ال يموت منه اغبلا اكألوز فإن مات اكلعصافري حرم كما لو أصابته ابلندقة فذحبته بقوتها أو وقيده بعضهم بما إذا اكن الصيد 
املنهج فإن احتمل واحتمل  قطعت رقبته فإنه ُيرم قال الزيادى وهذا اتلفصيل هو املعتمد قال الشيخ سلطان ىف حواىش رشح

فينبىغ اتلحريم والالكم ىف ابلندق املصنوع من الطني ومثله الرصاص بال نار أما ما يصنع من احلديد ويرىم بانلار فحرام مطلقا 
به ﴿و﴾ منها ﴿اختاذ احليوان غرضا﴾ باملعجمة ما ينص وأصابته كما قاهل ابلجريىمزمانه إلما لم يكن الراىم حاذقا وقصد جناحه 

وقد مر بفتيان نصبوا  ابن عمر لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا وقول  الرماة ويقصدون إصابته من حنو قرطاس لقوهل 
لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا  طريا أو دجاجة يرتامونها فلما رأوه تفرقوا من فعل هذا لعن اهلل من فعل هذا إن رسول اهلل 

ال يرمحه اهلل لن تؤمنوا حىت ترامحوا قالوا يا رسول اهلل لكنا رحيم قال إنه ليس برمحة أحدكم صاحبه  من ال يرحم انلاس وقوهل 
 املار احلديث رصيح وهو قال الكبائر من غرضا احليوان اختاذ الزواجر ىف وعدولكنها رمحة العامة ارمحوا ترمحوا واغفروا يغفر لكم 

واعلم أنه ال ُيل احليوان  كبرية تعذيبه أن أطلقوا مجعا رأيت ثم كبرية كونه ىف شك ال الشديد وتعذيبه تعذيبه اىل ىيؤدّ  أنه ىلع
املقدور عليه ولو وحشيا إال بالقطع املحض من مسلم أو ذىم ُتل ذاكته جلميع احللقوم واملرىء مع استقرار احلياة ىف االبتداء 

 ﴾2/131﴿نفجر دمه ويتدفق ولو سنا والظفر فلو ذحبه من قفاه بمحدد وجارح غري العظم ولو ظنا كما تشتد حركته بعد اذلبح وي
أو من صفحة عنقه أو بإدخال السكني أذنه حل وان انتىه بعد قطع املرىء وبعض احللقوم إىل حركة مذبوح ملا ناهل بقطع القفا 

قاهل ىف الزواجر ﴿و﴾ منها ﴿عدم  لكنه يعىص ويأثم بذلك بل ربما يفسق إن علم وتعمد ملا فيه من إيذاء احليوان اإليذاء الشديد
املتوىف عنها زوجها ال تلبس املعصفر من اثلياب وال املمشقة أى  اإلحداد﴾ من الزوجة املتوىف عنها زوجها ﴿ىلع الزوج﴾ لقوهل 

ميت فوق املصبوغ باملشق بكرس امليم أى املغرة بفتحها وال احلىّل وال ختتضب وال تكتحل وخرب أم عطية كنا ننىه أن حند ىلع 
ثالث إال ىلع زوج أربعة أشهر وعرشا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبواغ والحداد لغة املنع واصطالحا ترك معتدة 
الوفاة الزتين بما هو مبسوط ىف كتب الفقه واملشهور أنه باحلاء املهملة ويروى باجليم من جددت الىشء قطعته ألنها قطعت نفسها 

عليه قبل قال ىف الزواجر وعّده املتوىف عنها زوجها من الكبائر ملا يرتتب عليه من املفاسد الكثرية ﴿و﴾ منها  عن الزينة وما اكنت
تنجيس املسجد وتقذيره ولو﴾ اكن اتلقذير ﴿بطاهر﴾ كزباق وخماط ومثل املسجد معظم ىف الرشع وقد مّر عن اإليعاب الكم 

الزواجر فمن أنواع الكفر والرشك أن  قال ىف ىت قد جتّر إىل الكفر والعياذ باهللمبسوط ىف ذلك ثم أن ذلك من املعاىص العظيمة ال
معىن ذلك لك فعل أمجع املسلمون ىلع أنه ال  ذكر مجلة من املكفرات ثم قال: وىفيعزم عليه من زمن بعيد أو قريب أو يعلقه و

إلقأ ورقة فيها ىشء ع أهلها بزيهم من الزنانري وغريها وكنائس مالإىل  اكن فاعله مرصحا باإلسالم اكملىشيصدر إال من اكفر وإن 
اسم نىّب أو ملك ىف جناسة قال بعضهم أو قذر طاهر كمىن وخماط أو بزاق أو اسم من أسمائه تعاىل أو  من القرآن أو العلم الرشىع

قذرة وقد عّد ىف الزواجر واحرتامها عن لك ما فيه املساجد حنو أو تلطيخ ذلك أو مسجد بنجس ولو معفوّا عنه فيجب صون 
اجلماع ىف املسجد من الكبائر قال ملا فيه من القبح الشديد املنىبء عن قلة اكرتاث مرتكبه بادلين ورقة ديانته ألن املساجد 
مزنهة عن مثل ذلك وقد مّر أن تلطيخا القذر كفر فاجلماع فيها ينبىغ أن يكون كبرية ألن فيه من هتك حرمتها ما يقرب من 

اتلهاون باحلج ﴾ منها ﴿و﴿ ا بالقذر ا ـهوظاهر الكم الزواجر أن تلطيخه بالقذر كفر مطلقا قصد االستهزاء أو ال فلرياجعتلطيخ
﴾ قبل أن ُيج وقد عد ىف الزواجر تركه مع القدرة عليه إىل املوت إىل أن يموت﴿ ﴾ عليه بنفسه أو بغريه وتأخريهبعد االستطاعة
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لقد  حلة تبلغه إىل بيت اهلل ولم ُيج فال عليه أن يموت يهوديا أو نرصانيا ومن ثم قال عمر من ملك زادا ورا كبرية لقوهل 
هممت أن أبعث رجاال إىل هذه األمصار فينظروا لك من هل جدة ولم ُيج فليرضبوا عليهم اجلزية ما هم بمسلمني وقد روى عنه 

 ج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نرصانيا وأن اهلل من لم ُتبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم ُي  يقول
إن عبدا صححت هل جسمه ووسعت عليه ىف املعيشة تمىض عليه مخسة أعوام ال يفد ىلّع ملحروم وقال ابن عباس ما من أحد لم 

 تعاىل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل فقيل هل إنما يسأهلا الكفار قال إن ذلك ىف قوهلُيج ولم يؤّد زاكة ماهل إال سأل الرجعة عند املوت 
أن يأىت أحدكم املوت فيقول رب لوال أخرتىن إىل أجل قريب فأصدق أى أزك وأكن من الصاحلني أى احلج وعن سعيد بن جبري 

 بالفسق إال بعد املوت فما فائدته حينئذ قلت ﴾2/132﴿أنه مات هل جار مورس ولم ُيج فلم يصّل عليه فإن قيل ال ُيكم عليه 
أما بالنسبة لآلخرة فواضح وأما بالنسبة ىف ادلنيا فله فوائد منها تبني موته فاسقا من آخر سىن اإلماكن فيتبني بطالن ما شهد به أو 

﴾ و﴿ قىض فيه وتزويج مويلته ولك ما العدالة رشط فيه إذا فعله ىف السنة اآلخرة من سىن اإلماكن وىه فوائد جليلة فليتنبه هلا
لم ﴾ لكن ال مطلقا بل إذا ﴿من جهة ظاهرة و﴿ ﴾ يعىن ملا يستدينهال يرجو وفاء دلينهو ﴿ ﴾ لم يضطر إيلهاة ملناالستدانمنها ﴿

قال ىف الزواجر وهما من الكبائر لقوهل ﴾ أى بأنه ال يرجو هل وفاء من جهة ظاهرة وكذا االستدانة مع نية عدم الوفاء يعلم دائنه بذلك
 ديه أداه اهلل عنه يوم القيامة ومن استدان دينا وهو ال ينوى أن يؤديه فمات قال اهلل من اّدان دينا وهو ينوى أن يؤ  هل يوم

القيامة ظننت أىن ال آخذ لعبدى حبقه فيؤخذ من حسناته فيجعل ىف حسنات اآلخر فإن لم تكن هل حسنات أخذ من سيآت 
عبده بعد الكبائر الىت نىه اهلل عنها أن يموت رجل وعليه إن أعظم اذلنوب عند اهلل أن يلقاه بها  اآلخر فيجعل عليه وقوهل 
أقّل من ادلين  نفس املؤمن معلقة بدينه أى حمبوسة عن مقامها الكريم حىت يقىض دينه وقوهل  دين ال يدع هل قضاء وقوهل 

ن من أخذ دينا ال يهن عليك املوت وأقل من ادلين تعش حرا وعد ذلك كم الكبائر رصيح من األحاديث الصحيحة وال شك أ
لوال اخلديعة هل ملا أعطاه ماهل ومجيع ما ورد من اتلغليظ ىف ادلين يرجو وفاءه من جهة ظاهرة وادلائن جاهل حباهل فقد خدعه إذ 

ينبىغ محله ىلع أحد ها تني الصورتني أو ىلع ما إذا استدانه يلرصفه ىف معصية وما جاء من اتلخفيف اكإلاعنة عليه والقضاء عنه 
ريهما ينبىغ محله ىلع ما إذا استدانه ىف طاعة ناويا أداءه وهل جهة ظاهرة فيؤديه منها أو ادلائن اعلم حباهل وبهذا جتتمع األحاديث وغ

ويزول ما يوهمه ظاهرها من اتلعارض عند من لم يتأمل فيها فتأمله فإنه مهم وسيأىت ىف مبحث اتلوبة عن الروضة أنه لو استدان 
ري رسف وهو يرجو الوفاء من جهة أو سبب ظاهر واستمّر به العجز إىل املوت أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن حلاجة مباحة من غ

غرامته حىت مات فالظاهر أنه ال يطالب ىف اآلخرة واملرجّو من فضل اهلل تعاىل أن يعوّض صاحب احلق وقد أشار إيله اإلمام ا ـهقال 
له الزركىش عن اإلحياء وأفهم قوهل من غري رسف أن الرسف حرام واعتمده األسنوى ىف الزواجر هناك وذكر السبىك ما يوافقه ونق

وقد تفطن هل غريه وهو واضح ويدل ىلع ُتريمه قوهل تعاىل إنه ال ُيب املرسفني وال تبذر تبذيرا اآلية واتلبذير هو الرسف ا ـهوال 
غري رسف ألن هذا فيما يرصفه من ماهل وذاك فيما إذا اكن  ينافيه قوهلم إن رصف املال ىف األطعمة واثلياب واملراكب انلفيسة

﴾ بقضاء ما عليه مع علم دائنه املعرس﴿ ﴾ املدينعدم إنظار﴾ منها ﴿و﴿ من اقرتاض وليس هل جهة ظاهرة يوىف منهايرصفه 
 أى حّط عنه دينه أو من أنظر معرسا أو وضع هل بإعساره بأن يالزمه أو ُيبسه قال ىف الزواجر وهو حينئذ من الكبائر لقوهل 

من  بعضه بالرباءة منه وقاه اهلل من قيح جهنم وىف حديث من نّفس عن غريمه أو حما عنه اكن ىف ظل العرش يوم القيامة وقوهل 
يستىضء بضوئهما اعلم ال ُيصيهم إال رّب العزة فّرج عن مسلم كربة جعل اهلل تعاىل هل يوم القيامة شعبتني من نور ىلع الرصاط 

من أنظر معرسا فله لك يوم   ﴾2/133﴿من أراد أن تكشف كربته وتستجاب دعوته فليفّرج عن معرس وقوهل  وهل وق
صدقة قبل أن ُيل ادلين فإذا حّل فأنظره بعد ذلك فله لك يوم مثليه صدقة وعده من الكبائر ظاهر جّدا وإن لم يرصحوا به إال أنه 

 عاىصمعصية﴾ من م و﴾ منها ﴿بذل املال﴾ ولو فلسا ﴿ىف﴿ى ال يطاق اعدة الصرب عليه داخل ىف إيذاء املسلم اإليذاء الشديد اذل
دل عليه الكمهم فإنهم عدوا ذلك سفها وتبذيرا يالزواجر وهو من الكبائر وإن لم أره و تعاىل كبرية اكنت أو صغرية قال ىفاهلل 

لوالية ينبئ عن حنو اىل حنو نكاح ابنته ومنع الشهادة مع ورصحوا بأن السفيه املحجور عليه ال تصح شهادته وال ي موجبا للحجر
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الفسق ومن الزم كون ذلك مفسدة أن يكون كبرية ويوجه من حيث املعىن بأنه ال أعز عند انلفس من املال فإذا هان عليها 
ّدا فاجته كون ذلك رصفه ىف معصية دل ىلع االنهماك اتلام ىف حمبة املعاىص وال شك أن االنهماك تنشأ عنه مفاسد عظيمة ج

يعىن بكل ما فيه ىشء من القرآن ﴿وبكل﴾ ما فيه ىشء من لك كبرية من حيث املعىن أيضا ﴿و﴾ منها ﴿االستهانة باملصحف﴾ 
﴿علم رشىع﴾ أو آتله كما مّر ذلك أول الكتاب ومّر قريبا أن تقذير ورقة فيها ىشء من القرآن أو العلم الرشىع يكون كفرا 

صىب﴾ أو الصبية غري ﴿املمز منه﴾ أى املصحف الرشىع وكذا املجنون مطلقا واملمز املحدث لغري حنو ﴿و﴾ منها ﴿تمكني ال
﴾ وادلراسة واحلمل للتعلم فيه ونقله إىل املكتب ويسن منعه منه حينئذ وُيرم تمكينه منه لغري ذلك سواء اتلربك وغريه كما مّر ﴿

ن غري منار األرض واملراد به لعن اهلل م  حدودها وهو من الكبائر لقوهلى عالمات أبفتح امليم  ﴾تغيري منار األرض﴿منها 
يذاء إو أه من الكبائر مجاعة ووجهه أن فيه الك أموال انلاس بابلاطل حدودها كما رصح به ىف حديث آخر ورصح بعدّ  تماعال

و األجانب ومن أحد الرشاكء أها من و التسبب ىف أحدهما وللوسائل حكم املقاصد فشمل ذلك من غريأاملسلمني إيذاء شديدا 
 ملكتسبب ىف ذلك كأن اختذ ىف أرض الغري ممىش يصري بسلوكه طريقا فإن لم يرص بذلك طريقا جاز وقد مر القفال راكبا جبانب 

جيوز سلوك أرض الغري فسأهل سل الشيخ أ للملك احلنىفيق فسلك القفال غريها فقال فضاقت الطر وباجلانب اآلخر إمام حنىف
اتلرصف ىف الشارع بما ﴿منها  ﴾و﴿حنو زرع يرضه السلوك كما هو ظاهر ولم يكن فيها  م ترص به طريقا أىفقال نعم إذا لامللك 
مثله ىف ذلك غري و ذوالشارع: اسم للك طريق نافهل فعله فيه رشاع مما يرض باملارة إرضار بليغا غري سائغ ىف الرشع  ﴾ال جيوز
ثلالثة ىف هذه ا هله واجلدار املشرتك فال جيوز اتلرصف فيه بغري إذن الرشيك بما ال ُيتمل اعدة وعدّ إن لم يأذن ىف ذلك أ ذانلاف

قال وهو ظاهر معلوم من الكمهم وإن لم يرصحوا به ألن ذلك يرجع إىل أذية انلاس األذية ابلالغة واالستيالء ىلع  الزواجر من الكبائر
ا فال يغب عنك استحضارها هنا وقد مّر فيه خرب من أخذ من طريق انلاس شربا جاء ظلما وأدلة الغضب شاملة هلحقوقهم تعديا و

﴿و﴾ منها ﴿استعمال املعار ىف غري املأذون هل فيه﴾ أى ىف املنفعة الىت استعاره ألجلها ﴿أو﴾  يوم القيامة ُيمله من سبع أرضني
قدر هل سنة فاستعمله بعد انقضائها ولو بمدة يسرية ﴿أو﴾  استعماهل فيما ﴿زاد ىلع املدة املأذون هل﴾ باالنتفاع به ﴿فيها﴾ كأن

اتلرصف فيه بغري إذن مالكه كأن ﴿أاعره لغريه﴾ بال إذن مالكه قال الزواجر وهذه اثلالثة من الكبائر عند من يرى منع اثلالثة قال 
م للمالك واستيالء ىلع حقه وماهل فيها وهو ظاهر من الكمهم ألنه يرجع إىل الغصب والظلم والكهما كبرية إمجااع إذ فيه ظل

 ءالىش ﴾ُتجري﴿منها ﴾ وبغري حق فلك ما ورد فيهما من الوعيد الشديد ىف األحاديث تشمله هذه اثلالثة وحنوها ﴿ ﴾2/134﴿
الىت جيوز  ﴾املوات﴿األرض  ﴾اكملرىع واالحتطاب من﴿ى منع انلاس من األشياء املباحة هلم ىلع العموم واخلصوص أ ﴾املباح﴿
﴾ قال امللح من معدنه﴿اكملعادن ابلاطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ حنو ﴾ و﴿ط حياؤها واكلشوارع واملساجد والربلك أحد إل

ىف الزواجر فمنع أحدا من أخذ هذه ينبىغ أن يكون كبرية ألنه شبيه بالغصب فهو كما لو منع اإلنسان عن ملكه إذ استحقاقه 
االنتفاع بملكه فكما أن منع امللك كبرية فكذا هذا ﴿و﴾ منها منع ﴿املاء للرشب من  لالنتفاع بىشء من ذلك اكستحقاقه

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم  املستخلف﴾ قال ىف الزواجر ومن الكبائر منع فضل املاء برشط احلاجة واالضطرار إيله لقوهل 
يقول اهلل هل ايلوم الة يمنع منه أبن السبيل زاد ىف رواية القيامة وال ينظر إيلهم وال يزكيهم وهلم عذاب أيلم رجل ىلع فضل ماء بف

ما الىشء اذلى ال ُيل منعه قال املاء وامللح وأن تفعل اخلري خري لك  أمنعك فضىل كما منعت فضل ما لم تعمل يداك وسئل 
د عرفناه فما بال امللح وانلار قال يا وعن اعئشة ما الىشء اذلى ال ُيل منعه قال املاء وامللح وانلار قلت يا رسول اهلل هذا امللح ق

من سىق مسلما رشبة من ماء حيث يوجد املاء فكأنما أعتق رقبة ومن سىق بت وطبمحرياء من أعطى نارا فكأنما تصدق جبميع ما 
حرام قال أبو انلاس رشاكء ىف ثالث ىف املاء والالكء وانلار وثمنه  مسلما رشبة من ماء حيث ال يوجد املاء فكأنما أحياها وقال 

﴿و﴾ منها ﴿استعمال اللقطة بضم الالم وفتح القاف ىلع املشهور أى الىشء امللتقط وهو ما ضاع من  سعيد يعىن املاء اجلارى
هلا  مالكه بسقوط أو غفلة أو حنوهما ىف حنو الشوارع مما هو مبسوط ىف كتب الفقه إذا اكن ذلك االستعمال ﴿قبل اتلملك﴾

ىف  ﴾اجللوس﴿منها  ﴾و﴿كتب الفقه قال الزواجر وهو من الكبائر ألنه من أكل أموال انلاس بابلاطل ﴿برشوطه﴾ املبسوطة ىف 
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ىف  ﴾إذا لم يعذر﴿ىف ذلك املحل أو رضاه به وإن لم يشاهده  ﴾املنكر﴿ذلك  ﴾مع مشاهدة﴿حمل فيه منكر من املنكرات املحرمة 
إذا عملت اخلطيئة ىف األرض اكن من شهدها وكرهها  ولم يفعل لقوهل  جلوسه فيه بأن أمكنه أن يغريه بمراتبه املارة أو يفارقه

قال ىف الزواجر قال بعض املتأخرين ينبىغ أن  ﴾وىف رواية فأنكرها كمن اغب عنها ومن اغب عنها فرضيها اكن كمن شهدها
صغرية فالسكوت عليه مع ذلك يفصل ىف انلىه عن املنكر فيقال إن اكن كبرية فالسكوت عليه مع إماكن دفعه كبرية وإن اكن 

﴾ مجع ويلمة قال احللىب والويلمة اسم للك دعوة لطعام يتخذ حلادث رسور أو غريه ا ـهواستعماهلا واتلطفل ىف الوالئم﴿ صغرية
﴾ هو االتيان أو﴿ ﴾ من صاحبه وال رضا منه بذلكبغري إذن﴿ ﴾ ىلع طعام الغري يلأكل منهوهو ادلخول﴿ مطلقة ىف العرس أشهر

﴾ منه قال ىف الزواجر وهو من الكبائر ألنه من أكل أموال انلاس بابلاطل حياء﴿ ﴾ يلأكلأدخلوه﴿ باب أهل الويلمة فلما رأوهإىل 
ومثله أكل الضيف زائدا ىلع الشبع من غري أن يعلم رضا املضيف بذلك وإكثار اإلنسان األكل من مال نفسه حبيث يعلم أنه 

ال ُيل ملسلم أن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفس منه وإنما قال  رشها وبطرا لقوهل واملرشب  يرضه رضرا بينا واتلوسع ىف املأكل
من دىع فلم جيب فقد عىص اهلل ورسوهل ومن دخل ىلع غري دعوة دخل  ﴾ ﴿2/135ذلك لشدة ما حرم اهلل من املسلم وقوهل 

ما مأل ابن آدم واعء رشا من بطنه  سبعة أمعاء وقوهل  املسلم يأكل ىف مىع واحد والاكفر يأكل ىف سارقا وخرج معريا وقوهل 
سيكون رجال من أمىت يأكلون ألوان الطعام ويرشبون ألوان الرشاب ويلبسون أوان اثلياب ويتشدقون ىف الالكم  احلديث وقوهل 

فلما فيه من إرضار انلفس وهو  فأوئلك رشار أمىت وعد األولني من الكبائر ظاهر ألنهما من أكل أموال انلاس بابلاطل وأما اثلالث
كإرضار الغري كبرية وأما الرابع فقياسا ىلع تطويل اإلزار للخيالء جبامع أن الك ينبئ عن عجب وزهّو وكرب وىلع هذا أو ىلع الشبع 

 رضورة وال بغري داعء من غرياملرّض أو من مال الغري ُيمل ما ورد من الوعيد الشديد ىف األكل وحنوه وىف األم من يغىش ادلعوة 
ألنه يأكل حمرما إذا اكنت ادلعوة دعوة لرجل بعينه فأما إذا اكن طعام لك منه رّدت شهادته فتتابع ذيستحّل صاحب الطعام 

سلطان أو رجل يتشبه بالسلطان فيدعو انلاس اعمة فال بأس به وقال اجليىل وال تقبل شهادة الطفيىل وبه قال الشافىع وال نعلم هل 
ى مرفواع من أىت طعاما لم يدع إيله دخل سارقا وخرج معريا وألنه يأكل حمرما ويفعل ما فيه دناءة وذهاب مروءة فإن خمالفا ملا رو

لم يتكرر منه لم ترد شهادته ألنه من الصغائر ا ـهقال األذرىع وهذا ىف األكل املحمود أما لو انضم إيله انتهاب الطعام انلفيس 
ة من املتطفلني إذا حرض ادلعوة اخلاصة وشق ذلك مشقة شديدة ىلع صاحب ادلعوة وإنما واحللواء ومحله كما يفعله السفل

 يسكت حياء من انلاس ومروءة فهو خرق للمروءة ونزع جللباب احلياء فيكىف ىف رّد الشهادة املرة الواحدة
ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل وىه  رش الطعام طعام الويلمة يدىع إيلها األغنياء وترتك املساكني ومن لم يأت ﴿خاتمة﴾ قال 

 عندنا واجبة لويلمة العرس برشوطها املقررة ىف الفقه مستحبة ىف غريها ويندب لعق األصابع عند الفراغ من األكل ألمره 
 بلعق األصابع والصحفة وقال إنكم ال تدرون ىف أّى طعامكم الربكة وإماطة األذى عن اللقمة إذا سقطت وأكلها والتسمية أول
أكله فإن نسيها أوهل فأثناءه أو آخره وقول احلمد هلل اذلى أطعمىن وأشبعىن وسقاىن وأرواىن بعد أن يشبع خلرب من قال ذلك خرج 
من ذنوبه كيوم ودلته أمه وغسل ايلد فبله وبعده خلرب من قام وىف يده غمر بفتح أوهل أى ريح حلم وزهومته فلم يغسله فأصابه 

ه وصح الربكة تزنل وسط الطعام فلكوا من حفتيه وال تأكلوا من وسطه وإذا أكل أحدكم طعاما فال ىشء فال يلومّن إال نفس
ونعم األدم اخلّل ثالثا لكوا الزيت وادهنو به فإنه من شجرة مباركة انهشوا اللحم يأكل من أىلع الصحفة ولكن يأكل من أسفلها 

ل وأحب الطعام ما كرثت عليه األيدى ويلأكل أحدكم بيمينه فإن احزّت من كتف شاة فأك نهشا فإنه أهنأ وأمرأ وصح أنه 
عن الرشب من ثلمة القدح وانلفخ ىف الرشاب واتلنفس ىف اإلناء ورشب الرجل من  الشيطان يأكل بشماهل ويعطى بشماهل ونىه 

ثم يتنفس وروى أن رجال  فيه ﴾2/136﴿اكن يتنفس ىف اإلناء ثالثا ومعناه أنه اكن يبني القدح عن  فم السقاء وصح أنه 
﴾ أى ألجل أن يتىق وُيذر من رشه بأن خيىش منه أن يكرم املرء اتقاء رشه﴾ منها ﴿و﴿ رشب من ىف السقاء فخرجت عليه حية

من ال يكرمه أن يصيبه برش لكونه مالزما للرش والفحش ومالزمتهما حبيص خيشاه انلاس قال ىف الزواجر وهو من الكبائر لقوهل 
 من ودعه انلاس أى تركه اتقاء رشه وقد ورد إن الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم اس عند اهلل مزنلة يوم القيامة إن رش انل
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 ىف ىشء وإن أحسن انلاس أحسنهم خلقا وال شك أن إكرام الشخص خوفا منه من أكل أموال انلاس بابلاطل فيكون كبرية مثله
ظلما وعدوانا  ﴾ بأن يرجح إحداهما أو إحداهن ىلع غريهاالزوجات﴿ تني أو﴾ الزوجبني﴿ ﴾ من الزوجعدم التسوية﴾ منها ﴿و﴿

من اكنت عنده امرأتان فال يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وىف رواية فمال إىل  قال ىف الزواجر وهو من الكبائر لقوهل 
ىف األمور الظاهرة الىت حرم اهلل الرتجيح فيها ال القلبية إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط واملراد بامليل إىل إحداهما ترجيحها 

يقسم ويعدل ويقول امهلل هذا قسىم فيما أملك فال تلمىن فيما تملك وال أملك يعىن القلب وعّده من الكبائر ملا ىف  خلرب اكن 
الزوج حقا من حقوق زوجته الواجبة هلا األحاديث من الوعيد الشديد وملا فيه من اإليذاء العظيم اذلى ال ُيتمل ومن الكبائر منع 

متعطرة أو مزتينة ﴿من بيتها  ﴾خروج املرأة﴿منها ﴾ و﴿عليه اكملهر وانلفقة ومنعها حقا هل عليها كذلك اكتلمتع بال عذر رشىع 
امرأة أيما  عنها لقوهل  ﴾ىلع رجال أجانب﴿طريقها  ىف ﴾بإذن زوجها إذا اكنت تمرّ ﴿اكن خروجها  ﴾و مستورة﴿اكنت  ﴾ولو

ورُيها يعصف فقال هلا أين  ومرت امرأة ىلع أىب هريرة زانية ولك عني زانية  يلجدوا رُيها فىهاستعطرت فمرت ىلع قوم 
يقول ال يقبل  تريدين يا أمة اجلبار فقالت إىل املسجد قال وتطيبت هل قالت نعم قال فارجىع فاغتسىل فإىن سمعت رسول اهلل 

واملراد بتغتسل تذهب رُيها وليس املراد الغسل ىل املسجد ورُيها يعصف حىت ترجع فتغتسل اهلل من امرأة صالة خرجت إ
انهوا نساءكم عن لبس الزينة واتلبخرت ىف املسجد فإن بىن إرسائيل لم يلعنوا حىت لبس نساؤهم الزينة  احلقيىق وقوهل 

محله يلوافق قواعدنا ىلع ما إذا ُتققت الفتنة  وينبىغاديث الزواجر وهو من الكبائر لرصيح هذه األح وتبخرتوا ىف املساجد قال ىف
من الكبائر أيضا خروجها بغري إذن زوجها ورضاه  أما جمرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غري كبرية كما هو ظاهر وعدّ 

يتها وزوجها اكره رأة إذا خرجت من بجرة أو انهدام املزنل خلرب إن املتاء لم يكفها إياه أو خشية حنو فلغري رضورة رشعية اكستف
﴿و﴾ منها ﴿السحر﴾ اذلى ال يكفر وتعليمه وتعلمه  واإلنس حىت ترجع ت عليه غري اجلنّ ء مرّ ولك ىشالسماء  لعنها لك ملك ىف

ها وقد وطلب تعلمه قال ىف الزواجر لك منها من الكبائر لقوهل تعاىل واتبعوا ما تتلو الشياطني اآلية وقد بسط املفرسون تفسري
ليس منا من تطري أو تطري هل أو تكهن هل أو سحر أو سحر هل وقوهل من أىت اكهنا  خلصه فيها بما ينبىغ االطالع عليه وقوهل 

وىف رواية فقد برئ مما أنزل ىلع حممد ومن أتاه غري مصدق هل لم تقبل هل صالة  فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ىلع حممد 
والاكهن هو من خيرب عن بعض  حجبت عنه اتلوبة أربعني يللة ﴾2/137﴿واية من أىت اكهنا فسأهل عن ىشء أربعني يوما وىف ر

املضمرات فيصيب ابلعض وخيطئ األكرث وبزعم أن اجلن ختربه بذلك ومنهم من يسىم املنجم اكهنا وقال ابن فارس الرضب 
هلها من معرفة احلوادث املستقبلة كمىجء املطر واثللج وهبوب باحلىص نوع من اتلكهن واملنىه عنه من علم انلجوم ما يدعيه أ

الريح وتغري األسفار ويزعمون أنهم بدركون تميز الكواكب القرتانها وافرتاقها وظهورها ىف بعض األزمان مع أنه علم استأثر به اهلل 
قال إن ذلك عالمة اعدته اإلهلية ىلع وقوع كذا  تعاىل ال يعلمه غريه فمن اداعه فسق بل ربما يؤّديه إىل الكفر والعياذ باهلل ومن

بطريق املشاهدة من علم انلجوم اذلى يعرف به حنو الزوال وجهة القبلة فإنه فرض وقد يتخلف لم يأثم وكذا اإلخبار بما يدرك 
ه كما يعظم اهلل وحاص مذهبنا ىف السحر أنه إن اشتمل ىلع عبادة خملوق كشمس أو السجود هل أو تعظيم األعالمكفاية قال ىف 

جبميع أنواعه اكن كفرا وردة  سبحانه أو اعتقاد أن هل تأثريا بذاته أو تنقيص نىب أو ملك بشطه السابق أو اعتقد إباحة السحر
بلدنه من  إما بواصلفيستتاب الساحر فإن تاب وإال قتل وقد يأىت الساحر بفعل أو قول بغري حال املسحور فيمرض ويموت منه 

أو دونه وُيرم فعله إمجااع ويكفر مستبيحه وتعلمه إن لم ُيتج العتقاد هو كفر قيل حالل وقيل مكروه  دخان أو غريه
واألكرثون ىلع احلرمة مطلقا خلوف االفتتان واإلرضار ثم قال الفخر الرازى استحداث اخلوارق إن اكن بمجرد انلفس فهو السحر 

ىلع سبيل تمزيح القوى السماوية بالقوى األرضية فالطلسمات أو ىلع سبيل أو ىلع سبيل االستعانة بالفلكيات فدعوة الفلك أو 
اعتبار النسب الرياضية فاحليل اهلندسية أو ىلع سبيل االستعانة باألرواح الساذجة فالعزيمة وقد بسطها وبني لك واحد منها 

أى ابلىغ  ﴾اخلروج عن طاعة اإلمام﴿منها ﴾ و﴿ وأوىف بالالكم ىف السحر بما يتعني االطالع عليه فطيب اهلل ثراه ونفعنا به آمني
وإنما اكن كبرية بذلك القيد ملا يرتتب عليه من  -إىل أن قال-ىلع اإلمام وإن اكن جائرا بال تأويل أو مع تأويل يقطع ببطالنه 
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بلطالن فإن هلم ُيىص رضرها وال ينطفئ رشرها مع عدم عذر اخلارجني حينئذ خبالف اخلارجني بتاويل ظن ا املفاسد الىت ال
مال  ﴾ىلع﴿ لسإمامة العظىم أو اإلمارة أو سائر الواليات اكتلوىل ﴾اتلوىل﴿منها ﴾ و﴿ نوع عذر ومن ثم لم يضمنوا ما أتلفوه

فضال عن كونه  من لك ما فيه والية وال ُيرم ذلك ﴾حنو ذلك﴿ىلع  ﴾القضاء أو﴿ىلع  ﴾أو مسجد أو﴿أو ىلع وقف  ﴾يتيم﴿
ىلع ما هو عليه رشاع كأن علم من  ﴾بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة﴿من نفسه  ﴾مع علمه﴿شخص كبرية إال إذا صدر من 

أوهلا أى اإلمارة مالمة وثانيها ندامة  لقوهل  مال عليهوبذل نفسه اخليانة فيه أو عزم عليها فيحرم عليه حينئذ سؤال ذلك 
 أمر عرشة فما فوق ذلك إال أىت اهلل به مغلوال يوم القيامة يداه إىل ما من رجل يىل وناثلها عذاب يوم القيامة إال من عدل وقوهل 

عنقه فكه برّه أو أوثقه إثمه احلديث وعن أىب ذّر قلت يا رسول اهلل أال تستعملىن قال فرضب بيده ىلع منكىب ثم قال يا أبا ذّر إنك 
من وىل شيئا اخنرق  حبقها وأّدى اذلى عليه وقوهل  وإنها يوم القيامة خزى وندامة إال من أخذها ﴾2/138﴿ضعيف وإنها أمارة 

وأنا أحب لك ما أحب نلفىس ال تأمرّن يا أبا ذّر أىن ألراك ضعيفا  به اجلرس فهوى به سبعني خريفا وىه سوداء مظلمة وقوهل 
يث قاضيان ىف انلار وقاض ىف ىلع اثنني وال تلنّي مال يتيم وقد مّر ىف فصل معاىص ابلطن مزيد ذللك وىف ادلعوة اتلامة وىف احلد

اجلنة قاض قىض باحلق وهو يعلم ىف اجلنة وقاض قىض بابلاطل وهو ال يعلم أو هو يعلم فهما ىف انلار فليتحفظ القاىض اغية 
 هل اىل فإن اتلبس عليه األمر فليستنب حىت يتبنياتلحفظ من املحاباة واملداهنة ولرياقب اهلل وحده ويقض باحلق اذلى أراده اهلل تع
وقد حذر منه األئمة من السلف وعرضوا أنفسهم احلق فإن استبان وإال عدل إىل الصلح ثم أن أمر القضاء خطر خموف إىل الغاية 

بسبب االمتناع منه للرضب واحلبس والفرار ىف ابلدلان كما هو مشهور من سريهم وقد وىل القضاء اإلمام املحقق إسمعيل 
زبيد فلما دخل عليه الشيخ رآه بثياب وزّى غري ما يعهده عليه فسأهل من لك ذلك فقال احلرضىم ووىل بعض أصهاره قضاء 

خذ احلق أإيواء الظالم ومنعه ممن يريد ﴿منها  ﴾و﴿بربكتك يا أبا اذلبيح فقال ذحبىن اهلل إن لم أعزلك فعزهل وقد مّر الكم ىف ذلك 
ه بسببها أمر رشىع قال فيها وهو من الكبائر كما رصح به ابللقيىن واملراد به كما ىف الزواجر: لك من يتعاىط مفسدة يلزم ﴾منه

بأربع لكمات قيل ما هن يا أمري املؤمنني ؟ قال لعن اهلل من  كرم اهلل وجهه أنه قال خىش رسول اهلل  وخرب مسلم وغريه عن ىلعّ 
د استيفاء احلق منه واملراد ما مر لعن اهلل من غري ذبح لغري اهلل ولعن اهلل من لعن وادليه لعن اهلل من آوى حمدثا أى منعه ممن يري

وآوى بمّد اهلمزة أفصح ىف املتعدى وعكسه الالزم وكرس دال حمدثا أى من نرص جانيا وآواه وأجاره من  رض قال لقسطالىنمنار األ
وأقر فاعلها ولم ينكرها  خصمه وحال بينه وبني أن يقتص منه وجيوز فتح ادلال ومعناه األمر املبتدع نفسه وإذا رىض بابلدعة

اهلل  من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل تعاىل فقد ضادّ  عليه فقد آواه وعد فيها من الكبائر الشفاعة ىف احلدود لقوهل 
 ال أى الوحل بة اخلغع ومن قال ىف مسلم ما ليس فيه أسكنه ردزنومن خاض ىف ابلاطل وهو يعلم لم يزل ىف سخط اهلل حىت ي

ل عصارة أهل انلار وعرقهم قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره ألن ىف ترك إقامة احلدود مفسدة عظيمة وذلا ورد أن إقامة واخلبا
ملا غيبت  واإلشارة إيله بنحو سالح لقوهل  ﴾املسلمني﴿أحد من  ﴾ترويع﴿منها  ﴾و﴿ حد أنفع لألرض من مطر أربعني صباحا
من أخاف مؤمنا اكن حقا ىلع اهلل أن ال يؤمنه  سلم فإن روعة املسلم ظلم عظيم وقوهل بغلة رجل أو نعله مزاحا ال تروعوا امل

ال يأخذن أحدكم  وقوهل من نظر إىل مسلم نظرة خميفة فيها بغري حق أخافه اهلل يوم القيامة  وقوهل من أفزاع يوم القيامة 
املالئكة تلعنه حىت ينتىه وإن اكن أخاه ألبيه وأمه وقوهل ال  من أشار إىل أخيه حبديدة فإن ا وقوهل متاع أخيه العبا وال جادّ 

يشري أحدكم ىلع أخيه بالسالح فإنه ال يدرى لعل الشيطان يزنع ىف يده فيقع ىف حفرة من انلار قال ىف الزواجر ويتعني محل 
ى إىل يؤدّ  ﴾2/139﴿م أن ذلك اخلوف حرمة الرتويع ىلع ما إذا علم أنه ُيرم به خوف يشق ُتمله اعدة وكونه كبرية ىلع ما إذا عل

أى إخافتها وإن لم  ﴾قطع الطريق﴾ منها ﴿و﴿ رضر ىف بدنه أو عقله ومثله ىف ذلك اإلشارة إيله بالسالح ولم أر من تعرض ذللك
لب ُيصل به قتل وال أخذ مال قال ىف الزواجر وجمرد القطع من الكبائر فكيف إذا اكن معه مال أو جرح أو قتل مع ما عليه اغ

من ترك الصالة وإنفاق ما يأخذونه ىف حنو اخلمر والزنا قال الزخمرشى ىف تفسري قوهل تعاىل إنما جزاء اذلين ُياربون اهلل  القطاع
ورسوهل اآلية وحماربة املسلمني ىف حكم حماربة الرسول أى وذكر لفظ اجلاللة للتعظيم كقوهل تعاىل إن اذلين يبايعونك إنما 
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أن اآلية نزلت قطاع الطريق من أن تقول معىن ُياربون خيالفون أحاكم اهلل ورسوهل واذلى عليه األكرث يبايعون اهلل ولك 
املسلمني ثم املحاربون هم من اجتمع وهل منعة آلخذ مال وحنوه فإن اكن ىف صحراء فقطاع أو ىف بدل فكذلك إن لم يلحقه غوث 

ُيد حبسب بيانها أنه ﴿﴾ وان اختالف األحاكم وترتيبها باختالف اجلناية ﴿واحتجوا بأنهم ىف املدن أعظم ذنبا وأو ىف اآلية بلي
﴾ من اإلمام حببس أو تغريب أو غريهما واحلبس ىف غري موضعهم أوىل وهذا إذا اكنت جنايته بإخافة السبيل جنايته إما بتعزير

ه اليرسى ورجله ايلمىن وهذا إذا اكنت ﴾ بأن يقطع يده ايلمىن ورجله اليرسى فإن اعد فيدأو بقطع يد ورجل من خالف﴿ فقط
﴾ إذا اكنت بأخذ املال والقتل أو بقتل بال صلب إذا اكنت بالقتل بال أو بقتل وصلب﴿ بأخذ املال فقط واكن املأخوذ نصاب الرسقة

ويصىل  أخذ مال ويتحتم القتل ىف هذين فال يسقط بعفو الوىّل واختلف ىف كيفية القتل والصلب فعندنا يقتل ويغسل ويكفن
عليه ثم يصلب ىلع خشبة معرتضة ثالثا زجرا وتنكيال عن مثل فعله ثم يدفن وقيل يصلب حيا ثم يطعن حىت يموت وقيل تقطع 
يده ثم رجله واختلف ىف انلىف فقيل هو أن يطلبه اإلمام فأّى حمل وجده فيه نفاه منه وقيل احلبس إذ املحبوس يسىم منفيا من 

باألقران واألحباب وقيل غري ذلك ويعزر من أاعنهم كلك من فعل معصية من الطيبات وال جيتمع األرض ألنه ال ينتفع بىشء 
واللجاج قال ىف الزواجر وهو من ﴿و﴾ منها ﴿عدم الوفاء بانلذر﴾ سواء نذر القربة  ليس فيها حد حببس أو تغريب أو غريهما

من أداء الزاكة إذ الصحيح عندنا أن انلذر يسلك به مسلك واجب الكبائر ألنه امتناع من أداء خق لزمه ىلع الفور فهو اكالمتناع 
الرشع ىف أحاكمه فكذا يكون مثله ىف عظيم اإلثم برتكه وما يرتتب عليه من كونه كبرية وفسقا ا ـهونذر اللجاج أى الغضب أن 

يمني ىف األظهر ونذر القربة ويسىم نذر يقول مثال إن لكمت فالنا هللف ىلّع عتق أو صوم أو صالة مثال فيلزمه ما الزتمه أو كفارة 
كذا فيلزمه اتلربر أن يلزتم قربة إن حدثت هل نعمة أو ذهبت عنه نقمة كإن شىف اهلل مريىض أو ذهب عىن كذا هللف ىلّع أو فعىّل 

كرشب مخر وال إذا حصل املعلق ما الزتمه وكذا لو لم يعلق بىشء لكله ىلّع صوم فيلزمه الصوم ىف األظهر وال يصح نذر معصية 
الوصال ىف ﴿منها  ﴾و﴿ لكن لو خالف لزمه كفارة يمني كقيام أو قعود لم يلزمه الفعلولو نذر فعل مباح واجب كصالة الظهر 

ولو نفال للنىه عنه وفرسه ىف املجموع نقال عن اجلمهور بأن يصوم يومني فأكرث من غري تناول مطعوم عمدا بال عذر  ﴾الصوم
ب فاجلماع يمنعه وليست العلة الضعف فقط وإال لم تزل احلرمة بتناول قطرة ماء يلال بل مع مرااعة أن ذلك وتعبريه بمطعوم للغال
 ﴾2/141﴿وذلا لو ترك غري الصائم األكل يومني فأكرث عمدا لم ُيرم واتلعبري بصوم يومني انلاس عنه  مففط من خصوصياته 

عاطيه املفطر يلال وصال حمرم إلجراء أحاكم الصائم عليه أال ترى أن الصائم لو للغالب إذ املأمور باإلمساك كتارك انلية مع عدم ت
منها ﴾ و﴿ قال الروياىن: ولو فعل الوصال ال ىلع قصد اتلقرب به لم يأثم كما ىف الفتح وأصله أكل ولو كثريا ناسيا حرم عليه الوصال

 ولو ذلىم نه جيوزأو مسجد وقد ذكر الفقهاء أن شارع يله سواء اكن مإذا سبق ﴾ ولو ذميا إجملس غريه﴿الشخص حنو  ﴾خذ﴿أ
إن لم يأذن فيه اإلمام ذلك ىلع املارة وبولم يضيق  إن اتسعو معاملة مثال أسرتاحة وف ىف الشارع ولو وسطه واجللوس به الالوق

ن أنرصاف وللجالس ه وااللو احتماال يؤمر بقضاء حاجتسائر األعصار نعم من ينشأ من حنو وقوفه رضر و التفاق انلاس عليه ىف
هل فيه ولو بغري اجللوس فله منع  ﴾أو زمحته املؤذية﴿ إزاعجه منهمتعته ومعامليه فليس لغريه أيرضه وخيتص بمحل  يظلل بما ال

 واقف منع رؤيته أو وصول معامليه إيله ال من قعد بليع مثل متاعه إذا لم يزدمحه فيما خيتص به ولسإمام أو نائبه أن يقطع بقعة
من الشارع ملن يرتفق فيها باملعاملة قال ىف اتلحفة بما ال يرض بوجه ا ـهوال جيوز إقطاعه للتمليك وإن اتسع وال أخذ عوض ممن 

قال ابن الرفعة وال أدرى بأّى وجه يلىق اهلل تعاىل من يفعل  يرتفق به بنحو املعاملة وما يفعله بعضهم من بيع بعضه فسق وضالل
ملحل من شارع أو مسجد أو مدرسة تلعليم أو إقراء أو إفتاء أو سماع درس بني يدى مدرس أحق به فال  ذلك ومن سبق ولوذميا

أو النتقاهل لغريه أو لغيبة طويلة حبيث ينقطع عنه من يزعج منه وإن طال جلوسه ما لم يرتكه بأن يعرض عنه لرتكه حنو احلرفة 
شىئا كما استوجهه ىف الفتح ولم تطل غيبته كذلك فهو باق ىلع أحقيته وإن  يألفه ذللك عرفا أما لو قصد العود إيله أو لم يقصد

فارقه بغري عذر خلرب مسلم من قام من جملسه ثم رجع إيله فهو أحق به نعم لغريه اجللوس فيه ما دام اغئبا ولو ملعاملة ويأىت هذا 
سابق ملحل من من املسجد وغريه لصالة أحق به حىت يفارقه اتلفصيل ىف مقاعد األسواق املعتاد االجتماع فيها ولو ىف السنة مرة وال
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وإن اكن خلف اإلمام وليس فيه أهلية االستخالف فإن فارقه لعذر كتجديد وضوء وإجابة داع وقضاء حاجة ونوى العود لم 
ع سجادته قبل حضوره يبطل حقه وإن اتسع الوقت ولم يرتك حنو إزاره فيه نعم إذا أقيمت الصالة فالوجه سّد الصف وال عربة بوض

فلغريه تنحيتها بما لم يدخل ىف ضمانه وُيرم فرشها خلف املقام بمكة وىف الروضة املكرمة ألن فيه ُتجري املحل الفاضل وكذا 
لغري داعء مطلوب وصالة سنة الطواف إن احتاج غريه للصالة فيه والسابق إىل موضع من رباط مسبل ُيرم اجللوس خلف املقام 

فمن بعده أحق به والسابق إىل  أو تطل غيبته وإالرشط ساكنيه أحق به إن أذن هل انلاظر ىلع املعتمد ما لم يعرض عنه وفيه  أسكنه
معدن ظاهر أو باطن مباح لم يتسع أحق به فإن جاء اثنان معا أقرع بينهما وال يقدم األحق إال بقدر حاجته عرفا بالنسبة ألمثاهل 

مقاعد السوق  وعموم انليل خبالفإن زاد عليها أو طال مقامه وضيق ىلع غريه أزعج لشدة احلاجة ألنه مشرتك بني انلاس اكملاء ف
ثم اعلم أن انلاس ىف املياه املباحة اكألنهار سواء وتقدم حاجة بهيمة باستعمال ىلع حاجة زرع وإذا أراد قوم سىق أراضيهم من ماء 

يتسع فإن لم يف بهم سىق املحىي أوال فأوال وُيرم ىلع من وقع إحياؤه بعده ﴿أو﴾ لم  مباح فإما أن يتسع فيسىق لك منهم مىت شاء
﴿أخذ نوبته﴾ فإن أحيوا معا وجهل السابق أقرع بينهم وإذا لم يكن فيهم من أحيا كما إذا جاء اثنان إىل ماء مباح مرتبني وضاق 

العطشان فإن استويا عطشا أو غريه أقرع  ﴾2/141﴿عنهما قدم السابق بقدر كفايته نعم يقدم ىلع دوابه عطشان أو معا قدم 
بينهما وال يقدم القارع دابته ىلع آدىم ومثل املياه غريها من املعادن فال جيوز ألحد االستيالء ىلع نوبة ذى انلوبة ألنه من الظلم 

 أكل حق الغري بابلاطل واهلل أعلمو
ئر تفاق والصغا﴾ الكبائر باالاذلنوب﴿مجيع  ﴾من﴿با عينيا وجو ﴾جتب اتلوبة﴿فصل﴾ ىف اتلوبة ورشوطها وأحاكمها وأراكنها ﴿

واذلنب رشاع ما عىص اهلل به أو ما ذّم مرتكبه ىف الرشع وحلقه بسببه عقاب فخرج املكروه وترادفه املعصية  ىلع خالف فيها
ئلال يأتيه املوت وهو ﴾ لك ملكففورا ىلع والسيئة واخلطيئة واجلريمة واملنىه عنه ُتريما واملذموم رشاع ُتريما ووجوبها يكون ﴿

اعص وذلا قيل العجلة من الشيطان إال ىف ست اتلوبة والصالة إذا دخل وقتها ودفن امليت إذا ُتقق موته وتزيوج ابلكر إذا بلغت 
ل وتقديم الطعام للضيف إذا قدم وقضاء ادلين إذا حّل قال السحيىم ومقتىض الكم انلووى أن كون وجوبها فورا متفق عليه ب

جممع عليه وقد يغلط بعض املذنبني فبدوم ىلع اإلرصار خوف أن يتوب وينقض وهم جهل إذ ال يرتك واجب فورّى خوف أن يقع 
بعده ما يقطعه فإن لم يتب فورا اكن تأخريه معصية واحدة فإن صمم ىلع فعل ذنب اكن ثانية خالفا للمعزتلة ىف قوهلم إنها تدد 

وإن لم أر من عده ويرصح به ما سأذكره من  وكون هذه أى ترك اتلوبة من الكبرية كبرية ظاهرة بتعدد السااعت ا ـهوىف الزواجر
األحاديث ويشري إيله قوهل تعاىل وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون أشارت اآلية إىل أن عدم اتلوبة خسار أّى 

نصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة قال القاىض ابلاقالىن وجتب اتلوبة خسار وذللك اكنت اتلوبة من الكبرية واجبة عينا فورا ب
من تأخري اتلوبة أما اتلوبة الصغرية فواجبة عينا فورا أيضا كما ىف الكبرية قاهل الشيخ أبو احلسن األشعرى بل حىك إمام احلرمني 

ه يقول بوجوبها من الصغائر إذا داوم وأطال ىف ذلك اإلمجاع عليه وكأنه لم يعتد خبالف اجلباىئ ىلع أنه حىك عنه ىف اجلواهر أن
﴾ أى اتلوبة لغة الرجوع عن الىشء وإذا أسندت إىل اهلل كقوهل تعاىل ثم تاب عليهم أريد بها رجوع لطفه ورمحته وىهفرياجع ﴿
مود ىف الرشع فيشمل اتلوبة ورشاع الرجوع فما ال يرىض اهلل إىل ما يرضيه مما هو حمأو إىل العبد أريد بها رجوعه عن اذلنب  بعبده

الواجبة وىه الواقعة من اذلنب واملندوبة وىه الواقعة من الشبهات واملكروهات وىه توبة الزهاد واعلم أن اتلوبة الىت تمحو اإلثم 
طه آدىم وإىل توبة عن ذنب يتعلق به حق آدىم فأما الرضب األول كرشب اخلمر فرشو قتنقسم إىل توبة عن ذنب ال يتعلق به ح

رشوط اتلوبة فيه أو أراكنها ىلع اخلالف ىف ذلك قال ىف الزواجر ويتجه أنه ال خالف ىف احلقيقة إذ من أراد بها مدلوهلا لغة وهو 
الرجوع جعلها رشوطا ومن أراد بها مدلوهلا الرشىع جعلها إراكنا ثالثة قال ىف الزواجر بل مخسة بل أكرث ىلع ما يأىت األول 

أى اتلحرس واتلحزن عليه وإنما يعتد به إن اكن ىلع ما فاته من راعية حق اهلل تعاىل ووقوعه ىف اذلنب حياء  ﴾ ىلع ما مىضانلدم﴿
كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوهل ودله لم يعترب قال من اهلل وأسفا ىلع عدم راعية حقه فلو ندم حلظ دنيوى 

 اجلنة فالصحيح أنه توبة بناء ىلع أن العمل ألجل اثلواب وخوف العقاب من السحيىم وأما انلدم للخوف من انلار أو الطمع ىف
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هل فإذا ندم تبع فإن رجع عن اذلنب خوف العقاب سىم تائبا وهذ هو الركن األعظم ألنه متعلق بالقلب واجلوارح مراتب اإلخالص 
ى وعليه األصويلون اتلوبة انلدم فقط خلرب فرجعت برجوعه وهذا هو اإلقالع وذلا قيل أ انقطعت عن املعاىص ﴾2/142﴿القلب 

انلدم اتلوبة وأما العزم ىلع عدم العود واإلقالع ىف احلال فثمرة انلدم وليسا برشطني هل الستحاتله بدونهما وأجاب األول بأنه إنما 
من رشط اتلوبة أن يذكر ما خص اذلكر ألنه معظم أراكنها كخرب احلج عرفة وذكر أبو نرص القشريى عن وادله اإلمام أى القاسم أن 

ذنبا ونسيه فتوبته من ذنوبه ىلع اجلملة وعزمه ىلع أن ال يعود إىل ذنب ما يكون توبة مما  أسلفمىض من اذللة ويندم عليه فلو 
ين نسيه وما دام ناسيا ال يكون مطابلا باتلوبة عما فيه وكنه يلىق اهلل وهو مطالب بتلك الزلة وهذا كما لو اكن للغري عليه د

فنىس أو لم يقدر األداء فهو حاال غري مطالب مع النسيان أو اإلعسار ولكن يلىق اهلل وهو مطابله وىه من ذنب دون آخر 
صحيحة ومن مجلة اذلنوب من غري ذكر تفصيلها غري صحيحة قال الزركىش وهو ظاهر ألنها انلدم وهو ال يتحقق إال إذا ذكر ما 

عن اذلنب ىف احلال بأن يرتكه إن اكن متلبسا به أو مرصا ىلع املعاودة إيله  ﴾اإلقالعاىن ﴿﴾ اثلو﴿ فعله حىت يتصور ندمه عليه
قال ىف الزواجر وعد هذا رشطا هو ما نقله الرافىع عن األصحاب لكنه لم يقيده بما ذكرناه واعرتضوه بأن اجلمهور لم يتعرضوا هل 

ور منه إقالع ومن ذكره نظر إيلهما فالبد من إقالعهما قطعا إذ يستحيل واجلواب أن من أهمله نظر لغري املتلبس واملرص إذ ال يتص
يوجد  نلدم احلزن ىلع فرط من الزلة والحصول انلدم احلقيىق ىلع ىشء هو مالزم هل ىف احلال أو مع العزم ىلع معاودته إذ من الزم ا

﴾ أى اذلنوب أو إىل مثلها إيلها﴿ ﴾ ىف املستقبلال يعودالعزم ىلع أن ﴾ اثلالث ﴿وإال برتكها مع العزم ىلع عدم املعاودة ما بىق ﴿
وهذا ال يتصور اشرتاطه إال بمن يتمكن من مثل ما قدمه أما من جب بعد الزنا أو قطع لسانه بعد حنو القدف فالرشط ىف حقه 

ف إال ابن اجلباىئ وهو أن توبة العاجز عن العود صحيحة ولم خيال عزمه ىلع الرتك لو اعدت إيله قدرته ىلع اذلنب وبهذا علم
يمنعىن من اتلوبة إال أىن أعلم من نفىس مردود قال حجة اإلسالم ومن ترك وىف نفسه أنه ربما يعود إيله فليس بتائب فإن قلت ال 

العود إىل اذلنب فاعلم أن هذا من غرور الشيطان ومن أين لك هذا العلم فعىس أن تموت تائبا قبل أن تعود فعليك العزم والصدق 
فإن أتمه اهلل فذلك من فضله وإن لم يتمه فقد غفرت ذنوبك السابقة وليس عليك إال اذلنب اجلديد فتب منه قال القاىض ال 
خالف بني سلف األمة ىف صحة اتلوبة من بعض القبائح مع املقام ىلع قبائح أخر وقال اإلمام والعارف اذلاكر هلل بما توعد به 

هجم ىلع اذلنب إال بتأويل وال يصح منه القصد إىل اذلنب مع العلم بإطالع اهلل تعاىل عليه فإن تعاىل ىلع اذلنب من العقاب ال ي
غفلته وفرتت شهوته فإنه يتوب تداخله فقد تغلب شهوته ويقع ىلع بصريته شبه سّد وظلمة وغشاوة ويرتكب اذلنب فإن زالت 

بعيض ىف انلدم قال تعاىل إن اذلين اتقوا إذا مسهم طائف من إىل اهلل تعاىل من مجيع اذلنوب وال يتصور منه واحلالة هذه اتل
الشيطان تذكروا فإذا هم مبرصون قال وإذا اكن إيمانه اعتقاديا فيتصور منه اتلبعيض عند غلبة الشهوة قال األذرىع واملشهور من 

﴾ الرابع ووتوسطه ﴿ مذهب أهل السنة صحتها من بعض اذلنوب مع اإلرصار ىلع بعضها وما ذكره اإلمام فمن ترصفه
﴾ قال ىف الزواجر ىلع قال به مجع فىف املطلب أن الكم البسيط قد يفهم أنه ال بد من قول الفاسق تبت قال ولم أره لغريه االستغفار﴿

 اذلنب ا ـهوىف تصحيح املنهاج للبلقيىن ﴾2/143﴿نعم قال القاىض حسني وغريه إنه يستغفر اهلل بلسانه ظاهرا أو باطنا عن ظهور 
فضية الكم املنهاج أنه ال يعترب ىف معصية غري قويلة اكلقذف قول وليس كذلك بل يعترب فيها االستغفار وجزم به قاىض القضاة 

واحلسيىن واملاوردى وغريهم واذلى يظهر واهلل أعلم أن اذلنب املذكور وإن اكن باطنا البد أن يظهر اتلائب قوال يظهر أبو الطيب 
ن يقول أستغفر اهلل من ذنىب أو رب اغفر ىل خطيئىت أو تبت إىل اهلل من ذنىب ثم بسط الالكم ىف ذلك وفيه منه ندمه ىلع ذنبه بأ

ن نظر فقد ذكر ابن الرفعة ما يدل ىلع أن اذلين عربوا باالستغفار إنما أرادوا به انلدم ال اتللفظ ومن تأمل ما ذكره علم أنه ال قائل م
ستغفار واخلامس وقوع اتلوبة ىف وقتها وهو قبل الغرغرة واملعاينة كما ذكره السادس أن ال هؤالء األئمة باشرتاط اتللفظ باال

يكون عن اضطرار بظهور اآليات كطلوع الشمس من مغربها وذكر بعضهم أن الشمس إذا طلعت من مغربها وهو جمنون ثم أفاق 
ة ىلع ماذكره الزخمرشى وهو شاذ وجعل صاحب اتلنبيه وتاب صحت توبته لعذره السابق وهو غريب السابع أن يفارق ماكن املعصي

ذلك مستحبا ألنه قد يتذكر لوجوب قضائه عليه املعصية فيقع فيه ىف ذلك املاكن كما وقع بلعض من حج حبليلته وجامعها 
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جتديد اتلوبة من املعصية لكما وهو جيامع ىف املحل لك اعم فطلقها ىف الرابع اثلامن  ثم حج بها ىف العام اثلاىن واثلالث والرابعبمزدلفة 
ذكرها بعد اتلوبة ىلع ماقاهل ابلاقالىن وقال اإلمام يستحب وأطال فيه ىف الزواجر بما تنبىغ مراجعته اتلاسع أن ال يعود لذلنب ىلع 

اعد إىل ما فسق به ماقاهل ابلاقالىن أيضا قال األذرىع فإن اعد إيله اكن تقضا لألوىل وتظهر فائدته ىف فاسق تاب وعقد به نكاح ثم 
فعىل هذا يتبني عدم صحة انلاكح بتبني الفسق العارش أن يمكن من حد يثبت عليه عند احلاكم فتتوقف اتلوبة ىلع اتلمكني 

احلادى عرش اتلدارك ﴿و﴾ ال  من استيفائه ال ىلع استيفائه فلو مكن فلم ُيده احلاكم وال نائبه أثما دونه وأطال ىف الزواجر فيه
إال ﴿إن اكن اذلنب ترك فرض﴾ من فروض العبادات فإذا ترك حنو صالة فال تصح توبته إال إن اكن فورا وفسقه برتكه  يشرتط هذا

فإن لم يعرف مقدار ما عليه من الصلوات مثال فقال الغزاىل ُتّرى وقىض ما ُتقق أنه تركه من حني بلوغه وىف ترك حنو زاكة 
الرضب اثلاىن اتلوبة مما يتعلق به حق أدىم سواء اكن مظلمة ىف ىلع إيصاهل ملستحقه  وكفارة ونذر مع اإلماكن تتوقف صحة توبته

أى رده إن بىق  ﴾قضاه﴿من غري ذلك فيشرتط ىف صحتها منه مع ما مر إسقاط ذلك احلق فإن اكن ماال  ﴾تبعة آلدىمأو ﴿حنو مال 
أو انقطع خربه دفعه لسإمام يلجعله ىف بيت املال أو إىل احلاكم  وإال فبدهل ملالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته فإن لم يكن هل وارث
وأحلق الرافىع بالصدقة سائر وجوه  والغزاىل تصدق به عنه بنية الغرماملأذون هل ىف اتلرصف ىف مال املصالح فإن تعذر قال العبادى 

اجر ولو أعرس من عليهاحلق نوى الغرم إذا قدر قال ىف الزو األمني بنفسه ىف مال املصالحاملصالح فإن لم يوجد قاض برشطه رصفه 
وقال القاىض ويستغفر اهلل أيضا فإن مات قبل القدرة فاملرجو من فضل اهلل تعاىل املغفرة فىف رشح إرشاد اإلمام أنه لو حال بينه 

العزم ىلع التسليم  وبني تسليم انلفس أو املال مانع كحبس ظالم هل وحدوث أمر يصده عن اتلمكني سقط ذلك عنه وإنما يلزمه
إن أمكنه قال انلووى وحمل سقوطه إن لم يعص بالزتامه بأن استدان من غري رسف وهو يرجو الوفاء من جهة أو سبب ظاهر 
واستمّر به العجز إىل املوت أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حىت مات والظاهر أنه يطالب به ىف اآلخرة واملرجو من فضل 

 أن يعوض صاحب احلق وىف السحيىم أنه جيب عليه رد احلق لصاحبه أو ورثته إذا اكن موجودا بعينه فإن اهلل تعاىل ﴾2/144﴿
هلك تعلق باذلمة ورد عوضه ليس برشط لصحة اتلوبة عند اجلمهور وإن وجب عليه الكسب خروجا من املعصية وإن لم يلق به 

منه الرباءة  لكسب من حيث وفاء ادلين ﴿أو اسرتضاء﴾ فيه أى طلبوال يلزمه قبول صدقة أو هدية وإن وفيا بدينه وال يلزمه ا
دين ادلين منه قال السحيىم ولو براءة جمهولة عند أىب حنيفة ومالك وأما عندنا فال تصح من املجهول بناء ىلع أن اإلبراء تمليك امل

منه ومن وقع عنده الختالف الغرض بذلك وال  فيشرتط علمهما به إال ىف إبل ادلية ومن ذلك الغيبة فال بد من ذكر اللفظ الواقع
وتكون أثر إلبراء الوارث فأن تعذر بموته أو تعرس نلحو غيبة طويلة استغفر هل يلصل إيله من جهته حسنات عىس تعدل سيآته 

به ىلع نفسه أو جيوز إعالم املغتاب إذا خىش رضرا للعفو عنه وكذا من لم تبلغه الغيبة يكىف فيها االستغفار واتلوبة وال سببا 
مال اكن للتائب بذهل سعيا ىف خالص ذمته والغبطة ىف ذلك هل حنو الغيبة إال ببذل  ولو لم يرض صاحب احلق ىف غريه قال السيوىط

سترباء ما لم خيش زيادة غيظ أو ُتريك فتنة وإال بأن خاف رضرا ىلع نفسه أو غريه فلريغب إىل وحمل اتلوقف ىلع االسرتضاء واال
فمن زِن أو الط ولم يبلغ فعله اإلمام فال ينبىغ أن يطلب االستحالل ملا فيه من  ستغفار هلاىل أن يرضيه عنه ويكرث االهلل تعا

هتك العرض فيكفيه انلدم والعزم ىلع عدم العود والرغبة إيله تعاىل ىف إرضاء خصمه ومن أبرأ إنسانا من حق ىف ادلنيا واآلخرة أو 
اآلخرة ألن الرباءة فيها تابعة للرباءة ىف ادلنيا خالفا ملن قال إنه ىف اثلانية ال يربأ فيهما وليس خلصمه ىف ادلنيا فقط برئ منه ىف 

و املطابلة ىف ادلنيا ولو أعطاه ما عليه بعد الرباءة فله أن يأخذه وىف الزواجر عن الرافىع وال خالف أن الوارث لو أبرأ أى من املال أ
 سقط احلق ثم إن اكن عىص باملماطلة تاب عنها واألصل ىف توقف اتلوبة ىلع اخلروج من حق مما فيه حد من غريه أو استوىف

من اكن ألخيه عنده مظلمة ىف عرض أو مال فليستحله ايلوم قبل أن ال يكون ال دينار وال درهم  اآلدىم عند اإلماكن قوهل 
إن املفلس من أمىت من يأىت يوم  مل عليه قوهل فإن اكن هل عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإال أخذ من سيآت صاحبه فح

هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت القيامة بصالة وصيام وزاكة ويأىت وقد شتم 
ظلمة ىف رحم اهلل عبدا اكن عليه ألخيه م حسناته قبل أن يقىض ما عليه أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ىف انلار وقوهل 
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عرض أو مال فجاءه فاستحله ويشرتط فيما إذا اكن احلق قودا أو حد قذف مع االتيان جبميع ما مر أن يمكن املستحق من 
استيفائه بأن يعلمه إن جهل أنه القاتل ويقول إن شئت فاقتّص وإن شئت فاعف فإن امتنع من لك منهما صحت اتلوبة ولو تعذر 

قدر ويستغفر اهلل قال ىف منهاج العابدين إن اذلنوب الىت بني العباد إما ىف املال فيجب رده عند  وصوهل للمستحق نوى اتلمكني إذا
لغيبته أو موته وأمكن اتلصدق عنه فعله وإال فليكرث من احلسنات املكنة فإن عجر لفقر استحله فإن عجز عن استحالهل 

يامة وإما ىف انلفس فيمكنه أو ويله من القود فإن عجز رجع إىل اهلل ويرجع إىل اهلل تعاىل ويترضع إيله ىف أنه يرضيه عنه يوم الق
تعاىل ىف إرضائه عنه يوم القيامة وإما ىف العرض فإن اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بني يدى من فعلت ذلك 

لرجوع إىل اهلل لريضيه عنك وهيد فتنة ىف إظهار ذلك فإن خشيت ذلك فا ﴾2/145﴿معه إن أمكنك بأن لم ختش زيادة غيظ 
 وغيظا بل يترضع إىل اهلل وإما ىف حرمه فإن خنته ىف أهله أو ودله أو حنو ذلك فال وجه لالستحالل واإلظهار ألنه يودل فتنة 

دعته فإن كفرته أو بلريضيه عنك وجيعل هل خريا كثريا ىف مقابلته فإن أمنت الفتنة واهليج وهو نادر فتستحل منه وإما ىف ادلين 
أو ضللته فهو أصعب لألمر فتحتاج إىل تكذيب نفسك بني يدى من قلت هل ذلك حبرضته وأن تستحل منه إن أمكنك وإال 
فاالبتهال إىل اهلل جدا وانلدم ىلع ذلك لريضيه عنك قال األذرىع وهو أى الكم الغزاىل ىف اغية احلسن واتلحقيق فإن اكن احلق حنو 

وب وطيب نفسه فإن أحله وإال أمكنه من نفسه يلفعل به مثل فعله ألنه اذلى ىف وسعه فإن رضب ال قود فيه ُتلل من املرض
امتنع من ُتليله واالستيفاء صحت توبته ولو مات صاحب احلق لم يستحل م وارثه إال أن يكون جرحا فيه حكومة فهو باعتبار 

ن أرّض بمسلم وهو ال يشعر أزاهل عنه ثم سأهل العفو عنه تضمنه للمال ينتقل للوارث فالبد حينئذ من استحالهل قال احلليىم وم
ملا جاءوا تائبني سألوه االستغفار هلم وىف اخلادم أن ترك اتلحليل من الظالمات واتلبعات أوىل  وأن يستغفر هل ألن أوالد يعقوب 

كما شهد به احلديث وهل يكون  حبسنات من ىه عنده وتوضع سيآته ىلع من ىه عندهعندنا ألن صاحبها يستوفيها يوم القيامة 
أجره ىلع اتلحليل موازنا ما هل من احلسنات ىف الظلمات أو يزيد عليها أو ينقص عنها وهو حمتاج إىل زيادة حسناته ونقصان سيآته 

ه مع وهو أكرم من أن يكافئ بأقل مما وهب هل من واألظهر أن اتلحليل أفضل ألنه إحسان عظيم تنبىن عليه املاكفأة من اهلل 
قوهل تعاىل إن تقرضوا اهلل اآلية وقال مالك ُيل من اتلبعات ال الظلمات عقوبة لفاعلها أخذا بقوهل تعاىل إنما السبيل ىلع اذلين 
يظلمون انلاس اآلية والعفو عن الظالم أوىل من االقتصاص منه قال ىف الزواجر وفيما نقله عن الشافىع ومالك نظر واذلى يدل 

أيعجز أحدكم أن يكون كأىب ضمضم اكن إذا خرج من بيته قال إىن تصدقت  لعفو أفضل مطلقا وقد قال عليه احلديث أن ا
 بعرىض ىلع انلاس

حال فمن ال توبة هل ال مقام هل وال ﴿خاتمة﴾ نسأل اهلل حسن اخلاتمة اعلم وفقىن اهلل وإياك أن اتلوبة أصل لك مقام ومفتاح لك 
يعا اآلية وتوبوا إىل اهلل توبة نصوحا قال الواسطى وانلصوح ىه أن ال يبىق ىلع صاحبها أثر املعصية حال قال تعاىل وتوبوا إىل اهلل مج

اتلائب من اذلنب كم ال ذنب هل وإذا  ال رّسا وال جهرا ومن اكنت توبته نصوحا أى خالصة ال يباىل كيف أمىس وأصبح وقال 
ما من ىشء أحب إىل اهلل تعاىل من شاب تائب  تلوبة منه أو غفر هل وقال أحب اهلل عبدا لم يرضه ذنب أى ألنه إذا أحبه أهلمه ا

فىه أول مزنهل من منازل السالكني وأول مقام من مقامات الطابلني وهلا أسباب وترتيب وأقسام وأول ذلك انتباه القلب عن 
بأن يتفكر ىف سوء ما بقلبه من زواجر احلق الغفلة ورؤيته ما هو عليه ومتلبس به من سوء احلالة ويصل ذللك باإلصغاء ملا خيطر 

يصنعه ويهجر أخدان السوء وخيتلط بالصاحلني ويستمع ألقواهلم وأفعاهلم املرسومة ىف الكتب ثم إن عندهم توبة وإنابة وأوبة 
اثلانية صفة املقربني ولكها ترجع ملعىن الرجوع واألوىل صفة املؤمنني لقوهل تعاىل وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيها املؤمنون و ﴾2/146﴿

لقوهل تعاىل وجاء بقلب منيب أى مقبل ىلع طاعته واثلاثلة صفة األنبياء واملرسلن لقوهل تعاىل نعم العبد إنه أواب أى رجاع ىف ىف 
أو حياء التسبيح واذلكر ىف مجيع األوقات فمن تاب خوفا من العقاب ورجاء للثواب فإنما هو طالب حفظ نفسه غري خملص هلل 

تعاىل لقدرته عليه وعلمه به ال خوفا من ناره وال رجاء ثلوابه فهو املخلص ىف توبته ومن تاب عن لك ما سواه تعاىل فهو املقرب  منه
وذلا قيل حسنات األبرار سيآت املقربني وإخالص املريدين رياء العارفني ألن املريد إذا تقرب بطاعة ونظر إيلها وهو أرفع درجة 
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ذلك عرفانه وقد ورد ىف فضائل اتلوبة واحلّث عليها من ا خبالف العارف فإنه مىت اشتغل رسّه بغريه تعاىل ناىف ال يناىف إخالصه فيه
إن اهلل يبسط يده بالليل يلتوب مىسء انلهار ويبسط يده بانلهار  كرثة فمن ذلك قوهل اآليات واألحاديث واآلثار ما ال ُيىص 

للتوبة يوم خلق  غرب بلابا مسرية أرضه أربعون اعما أو سبعون سنة فتحه اهلل إن من قبل امل يلتوب مىسء الليل وقوهل 
لو أخطأتم حىت تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم تلاب اهلل عليكم  السموات واألرض فال يغلقه حىت تطلع الشمس منه وفوهل 

رحه ومعامله من األرض حىت يلىق اهلل يوم القيامة إذا تاب العبد من ذنوبه أنىس اهلل تعاىل حفظته ذنوبه وأنىس ذلك جوا وقوهل 
انلادم ينتظر من اهلل الرمحة واملعجب ينتظر املقت واعلموا عباد اهلل أن لك اعمل سيقدم ىلع  وليس عليه شاهد بذنب وقوهل 

ان فأحسنوا السري عمله وال خيرج من ادلنيا حىت يرى حسن علمه وسوء عمله وإنما األعمال خبواتيمها والليل وانلهار مطيت
فإن انلار أقرب إىل أحدكم من رشك  عليهما إىل اآلخرة واحذروا التسويف فإن املوت يأىت بغتة وال يغرتن أحدكم حبلم اهلل 
يا آدم ورثت ذراريك اتلعب وانلصب أى  نعله فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره وقد أوىح اهلل آلدم 

اجلنة وورثتهم اتلوبة من داعىن منهم بدعوتك أى بسؤالك اتلوبة بلّيته كتلبيتك أى أجبته إيلها كما أجبتك يا آدم  خبروجك من
ارتكب ما جتب منه اتلوبة داوم أنه إذا علم أنا أحرش اتلائبني من القبور مستبرشين ضاحكني وداعؤهم مستجاب فعىل العبد 

كما قالوا استشعار الوجل أى اخلوف إىل األجل أى ينبىغ للعبد أن يكون خائفا من  االنكسار ومالزمة اتلفرغ منه واالستغفار
 عدم صالح أعماهل مستمرا عليه إىل حني موته قال تعاىل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة واكن من سنته دوام االستغفار وقد قال 

رواية مائة وفائدة االستغفار مع أنه مغفور هل طلب ما عىس  إنه يلغان أى يغطى ىلع قلىب حىت أستغفر اهلل ىف ايلوم سبعني مرة ىف
يكون فاته ىشء حال الغني وطلب زيادة ادلرجات واالستداعء ملحبة اهلل هل اخلاصة وينبىغ ملن تاب أن ال يعاود اذلنب فقد قال 

ل قبحه أقبح من غريه وذكر السبعني بن معاذ زلة واحدة بعد اتلوبة أقبح من سبعني قبلها ألن الفعل القبيح من العالم بكمايىح 
ما ﴿ ﴾ أى تم وبلغ نهايتهانتىهخاتما الكتاب ﴿ هنا اكخلرب للمبالغة وكذا املائة ىف الرواية املارة كما قاهل شيخ اإلسالم ثم قال 

﴾ أى وأرجو﴿ ل﴾ ىف هذا اتلأيلف الرشيف ويرسه اآلن ثم طلب منه تعاىل أن يكرث االنتفاع به فقامجعهىف أزهل ﴿ ﴾ قدر اهلل
األمل ويكون ىف غري هذا املوضع بمعىن اخلوف مع انلىف كقوهل تعاىل ما لكم ال ترجون هلل  ﴾2/147﴿آمل من الرجاء بمعىن 

﴾ أى يكرث ىف القلوب وقعه﴾ أن ﴿نفعه و﴿ ﴾ أن يعم﴿ ﴾ وتعاىل ال من غريهمنه سبحانه﴿ وقارا كما ىف اخلفاىج ىلع الشفاء
 شهودا للتقصري واعرتافا به حيث لم يربئ كتابه من اخلطأ ه وقد أعطاه اهلل تعاىل ما أمله ثم قال قلوب لك من رآه أو قرأ

بما فيه إذ املعرفة عند غري الصوفية صفة توجب تميزا ال ُيتمل ﴾ أى أصحاب العلم وأطلب ممن اطلع عليه من أوىل املعرفة﴿
ه بأسمائه وصفاته ثم صدق املعاملة مع اهلل ثم اتلنىق من األخالق متعلق انلقيض وأما عند الصوفية فىه معرفة احلق سبحان

﴾ وهو ضد فيه خطأ رأىو﴿ إذا طالعه وتأمله الرديئة ثم إطالة الوقوف بابلاب ودوام العكوف بالقلب إىل آخر ما قاهل القشريى 
اىج ىلع الشفاء إنه ىف األصل السقوط ﴾ أى نقصا كما ىف القاموس أيضا وىف اخلفزلال﴿ ﴾ رأى فيهأو﴿ الصواب كما ىف القاموس

﴾ والقول الفصيح باهلامش أو ىف رشح عليه مع اتلبجيل بالرد الرصيح﴿ ﴾ ويرّدهذلك﴿ ﴾ ما رآه فيه منأن ينبه ىلعمن األكم ﴿
هو صحيح واتلعظيم ال بعبارة فيها إساءة أدب وال بمجرد ابلديهية من غري تأمل وإمعان ألنه ربما ظهر هل بابلديهية بطالن ما 

 ومستقيم كما قيل
 وآفتـــه مـــن الفهـــم السقيــم  وكـم مـن عـائب قـوال صحيــحا

﴾ ُيتمل كون ذال الفعل مشددة ففاعله ضمري يعود ىلع املنبه وُيتمل كونها يلحذر انلاسوعلل ما طلبه ممن اطلع عليه بقوهل ﴿
أن ﴿ ﴾ يعىن حقيق وحرىفاحلق أحق﴿ إىل ما هو الصواب واحلق ﴾ ويرشدهممن اتباىع ىلع غري الصواب﴿ خمففة ففاعله انلاس

﴾ فأفعل ليس ىلع بابه كما ىف أصحابنا ىف باب اتليمم صاحب املاء أحق به إذ املعىن ال حق فيه لغريه كما نقله ابن حجر ىف يتبع
 ﴾واإلنسان حمل اخلطأ والنسيان﴿ حاشية الفتح عن املجموع

 وال القلـــب إال أنـه ينقلـــــب  هومـا سـىم اإلنســان إال لنســي
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 وقّل أن خيلو مؤلف عن هفوة أو ينجو مصنف من عرثة
ىف رساتله املسماة بمطلب االتعاظ بعد أن ذكر حقيقة  ﴿تنبيه﴾ قال سيدنا احلبيب عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل بالفقيه 

واجلمود مع قبل اتلحقيق واإلنكار قبل اتلدقيق وإياك واالعرتاض املطالعة برشطها وآدابها إذا علمت ذلك فحذارك من االنتقاد 
األلفاظ إذ ليس ذلك من شأن أوىل العقل فإذا رأيت من يسارع ذللك فاشهد ىلع عقله باخلبال إذ ال يصدر ذلك اغبلا إال من محق 

نه ىف ورعه ويقينه أن يثبت ىف قوهل جىّل أو داء خىّف من طلب شهرة أو مال أو حقد أو حسد أو حنو ذلك فمن حق املستربئ دلي
إىل اهلل طابلا املغفرة  ا ـهبمعناه ثم ابتهل  افمهاوى التشدق واالعتسجمانبا وفعله ويسلم لك مقام ألهله سالاك سبيل اإلنصاف 

العاملني السيما الوادل  العظيمة بهذه اآلية الكريمة ادلالة ىلع أن الرتحم واالستغفار من املتأخرين للسابقني املؤمنني مما أوجبه رب
وابدأ  منهم واملعلم ألمور ادلين وىلع ابلداءة بانلفس املأمور بها ىف قوهل تعاىل واستغفر ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات وقوهل 

﴾ أى ىف ادلين اذلين هم أعّز وأرشف من إخوان النسب علينا ووصفهم وإلخواننا﴿ ﴾ أى ما فرط مناربنا اغفر نلا﴿بنفسك فقال 
وال جتعل ﴿ ﴾ اعرتافا بفضلهم عليهم ثم طلبوا منه تعاىل أن يزنه قلوبهم عن األوصاف اذلميمة فقالوااذلين سبقونا باإليمان﴿ بقوهل

ربنا إنك رؤف يا ﴿ ﴾لذلين آمنوا﴿ املؤمن ليس حبقود أنه فاحشة ذميمة لقوهل  ﴾2/148﴿﴾ أى حقدا وقد مّر ىف قلوبنا غال
لرمحة فحقيق أن جتيب داعءنا قال ىف روح ابليان ولعل وجه تقديم انلفس أن االستغفار إقرار باذلنب ﴾ مبالغ ىف الرأفة وارحيم

فاألحسن للعبد أن يرى أوال ذنب نفسه ولك جلب نفع أو دفع رض ينبىغ أن يطلبه أوال نلفسه إذ ىه أقرب إيله من غريه وأيضا 
وقد ورد ىف ادلاعء للمؤمنني خصوصا وعموما أحياء  ال يدرى اهوهو  ذنب نفسه متيقن خبالف ذنب غريه فإنه ربما غفر اهلل هل

 فارهم والرتحم عليهم وقوهل ملا يصل إيلهم من داعئهم واستغ لوال األحياء هللكت األموات أى أحاديث كثرية كقوهل وأمواتا 
ر األحياء لألموات ثم أىت بما هو اكتلعليل أمىت أمة مرحومة تدخل قبورهم بذنوب اكجلبال وخترج من القبور وقد غفر هلا باستغفا

واذلى نفىس بيده  ﴾ أى اغفر نلا فإن مغفرتك أوسع من ذنوبنا قال مغفرتك أوسع من ذنوبنا﴿ ﴾ أى يا اهللامهلل﴿ ملا مّر فقال
﴾ فإنه ال أعمانلا من﴿ ﴾ نلاورمحتك أرىج عندنافيغفر هلم ﴿ لو لم تذنبوا ذلهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل 

 عنه  قال تعاىل ورمحىت وسعت لك ىشء أى للك ىشء نصيب منها قال ىف تنبيه الغافلني يدخل أحد اجلنة بعمله كما قاهل 
إن هلل مائة رمحة الرمحة مائة جزء فأمسك اهلل عنده تسعة وتسعني جزءا وأنزل ىف األرض جزءا واحدا فيها يرتاحم اخللق وىف رواية 

ها رمحة واحدة إىل أهل ادلنيا فوسعتهم إىل آجاهلم وإن اهلل تعاىل قابض تلك الرمحة يوم القيامة فيضعها إىل التسعة أهبط بمن
ما أعد للمؤمنني من الرمحة يلحمدوا اهلل ىلع ما أكرمهم  والتسعني فيكملها مائة رمحة ألويلائه وأهل طاعته قال الفقيه فبني 

مال صاحلا فمن اكن يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا إن رمحة اهلل قريب من املحسنني وعن به من رمحته ويشكروه ويعملوا ع
إذا أنزلت علينا مائة رمحة أال نرجو يىح بن معاذ أنه اكن يقول إلىه قد أنزلت علينا رمحة واحدة وأكرمتنا بها وىه اإلسالم فكيف 

 أىن وإن كنت ال أرجو ثوابك فأىن من املذنبني أرجو رمحتكمغفرتك إلىه إن اكن ثوابك للمطيعني ورمحتك للمذنبني ف
ألنها مظهر االسم اجلامع وقد جيمع  قال ىف روح ابليان وإنما يؤىت بامهلل ىف ادلاعء ألنها تكون اغبلا ىف ابتداء داعئه ﴿تنبيه﴾ 

ء الوارد ىف القرآن اغبلا بلفظ ربنا فعىل بينها وبني ربنا كما فعل عيىس حيث قال امهلل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وادلاع
 العبد أن يذكر أوال اإلجياد ثم اإلخراج من العدم إىل الوجود اذلى هو أصل املواهب ويتفكر ىف تبية اهلل هل ساعة فساعة ثم ختم 

املرشكون مما ال يليق ﴾ أى عما يصفه به عما يصفون﴿ ﴾ أى مالك الغلبة والقهر ىلع اإلطالقسبحان ربك رب العزةبقوهل تعاىل ﴿
 ﴾ اذلين أوهلم آدم وآخرهم حممد وعنه ىلع املرسلني﴿ ﴾ أى جناة وسالمة من لك مكروهوسالم﴿ به من حنو ودل وزوج ورشيك

وكرم وجهه من أحب أن  ﴾ لقول سيدنا ىلع واحلمد هلل رب العاملنيإذا سلمتم ىلّع فسلموا ىلع املرسلني فإنما أنا أحدهم ﴿
ال األوىف من األجر يوم القيامة فليكن آخر الكمه من جملسه سبحان ربك رب العزة اآلية قال ىف روح ابليان ىف يكتال باملكي

قراءة هذه اآلية آخر املجلس جلب األجر اجلزيل وهو أحد شىئني ينبىغ للمؤمن أن يتدارك حاهل بهما واثلاىن الكفارة وهو بما أشار 
فكرث فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت  ﴾2/149﴿هل عليه بقوهل من جلس جملسا 
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أستغفرك وأتوب إيله فقد غفر هل يعىن الصغائر ما لم تتعلق حبق آدىم فعىل العاقل أن ال يغفل ىف جملسه بل يذكر ربه وخيتمه بما 
مد هلل رب العاملني قال ابن عبد السالم وسبحان اهلل لكمة هو من باب اتلخلية واتلحلية واتلصفية واتلجلية وآخر دعواهم أن احل

فما اكن من أسمائه سلبا اكلقدوس أى الطاهر من لك عيب والسالم أى اشتملت ىلع سلب انلقص والعيب عن ذاته تعاىل وصفاته 
العاملني لكمة اشتملت ىلع  املسلم من لك آفة فهو مندرج ُتتها فنفينا بها عن لك عيب عقلناه ولك نقص فهمناه واحلمد هلل رب

فما اكن من إسمائه متضمنا لسإثبات اكلعليم والقدير فهو مندرج ُتتها فأثبتنا بها لك كمال  إثبات رضوب الكمال ذلاته وصفاته 
 عرفناه ولك حال أدركناه ولعل توسط التسليم بني تسبيحه وُتميده للختم حبمده مع ما فيه من اإلشعار بأن اتلوفيق ذللك من
مجلة انلعم املوجبة للحمد ا ـهويلعلم أن هذا املخترص ملا مجع مما تمس إيله حاجة لك ملكف وال يستغىن عنه أحد من امللكفني 

ىف ذلك من نور الظاهر  واذلكرى ملافضائل اذلكر  ىشء نزر منالطابلني ملا جيب عليهم فعله أو تركه اكن مما ينبىغ أن ال خيلو عن 
املنيف العالم الرباىن والقطب الصمداىن احلبيب نورد شيئا مما ذكره سيدنا السيد الرشيف ذو النسب والقدر وابلاطن فال بأس أن 

شيخ بن عبد اهلل بن شيخ بن الشيخ احلبيب عبد اهلل العيدروس ىف خاتمة رشحه ألبيات سيدى احلبيب ىلع بن أىب بكر بن عبد 
القول ىف فضل اذلكر  آمنيواألخرى قال نفعنا اهلل به وبعلومه وسلفه ىف ادلارين  الرمحن السقاف املسىم بالفوز والبرشى ىف ادلنيا

 واذلكرى
اعلم أن فضائل اذلكر ال ُتىص وال تستقىص من الكتاب والسنة قال تعاىل فاذكوِن أذكركم قال ابن عباس اذكروِن بطاعىت 

فقذ ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر هل وإن أكرث التسبيح  أذكركم بمغفرىت وقال سعيد بن جبري فاذلكر طاعة اهلل فمن أطاع اهلل
وتالوة القرآن وقال تعاىل اذكروا اهلل ذكرا كثريا وسبحوه بكرة وأصيال وقال تعاىل واذكروا اهلل كثريا لعلكم تفلحون وقال تعاىل 

رِن وإن ذكرِن ىف نفسه ذكرته ىف أنا عند ظن عبدى وأنا معه حني يذك يقول اهلل  اهلل كثريا واذلاكرات وقال واذلاكرين 
نفىس وإن ذكرِن ىف مأل ذكرته ىف مأل خري منهم وإن تقرب مىن شربا تقربت منه ذرااع وإن تقرب مىن ذرااع تقربت منه بااع وإذا 

ق أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزاكها عند مليككم وأرفعها ىف درجاتكم وخري لكم من إنفا أتاىن يمىش أتيته أهرول وقال 
 اذلهب والورق وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم قالوا بىل يا رسول اهلل قال ذكر اهلل وسئل 

أى العبادة أفضل وأرفع درجة عند اهلل يوم القيامة قال اذلاكرون اهلل كثريا قيل يا رسول اهلل ومن الغازى ىف سبيل اهلل قال لو 
ما عمل ابن آدم عمال أنىج هل من عذاب  وخيتضب دما لاكن اذلاكر هلل أفضل منه وأرفع درجة وقال  رضب بسيفه حىت ينكرس

بالكرثة ىف قوهل اذكروا اهلل ذكرا كثريا لشدة حاجة العبد إيله وعدم استغنائه عنه طرفة  اهلل من ذكر اهلل قال العلماء إنما قيد 
نت عليه حرسة وقال أبو ادلرداء للك ىشء جالء وجالء القلوب ذكر اهلل تعاىل عني فأّى حلظة خال فيها العبد عن ذكر اهلل اك

وجالؤه  شك أن القلب يصدأ كما يصدأ انلحاس وغريه ﴾2/151﴿وروى مرفواع بكل ىشء صقالة وصقالة القلوب ذكر اهلل وال 
نب وجالؤه باذلكر واالستغفار ملن اكنت الغفلة باذلكر فإنه جيلوه حىت يدعه اكملرآة ابليضاء فإذا تركه صدئ وصدؤه من الغفلة واذل

أغلب أوقاته اكن الصدأ مرتاكبا ىلع قلبه وإذا صدئ لم تنطبع فيه صور املعلومات ىلع ما ىه عليه فريى ابلاطل ىف صورة احلق 
يفسد تصوره وال  وعكسه فإن تراكم عليه الصدأ أظلم واسود وركبه الرين اذلى قال فيه تعاىل الك بل ران ىلع قلوبهم وحينئذ

وأصل لك يقبل حقا وال ينكر باطال وذلك أعظم عقوبات القلوب فإنها ال تعىم األبصار ولكن تعىم القلوب الىت ىف الصدور 
ذلك الغفلة عن ذكر اهلل واتباع اهلوى ىف سخط اهلل فإنهما يطمسان ابلصرية قال تعاىل وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 

ره فرطا فإذا أردت أن تقتدى برجل فانظر هل غلب عليه اذلكر أو الغفلة وهل احلاكم عليه اتباع اهلوى أو السنة فإن هواه واكن أم
اكن من أهل اهلوى والغفلة فال تقتد به فإن أمره فرط أى مضيع أمره اذلى جيب عليه القيام به ومالزمته وبه رشده وفالحه وىف 

قىص فمنها أنه أقرب الطرق إىل اهلل وعالمة ىلع وجود الوالية إذ هو منشورها فمن وفق هل فقد اذلكر فوائد ال ُتىص وعوائد ال تست
 أعطى املنشور ومن سلبهفقد عزل قال الشاعر

 هلل فاجعــل لـه األنفاس حرامــا  واذلكـر أعظـم باب أنت داخــله 
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لم يفرض  دبا خبالف غريه من الطااعت قال ابن عباس وهو غر مؤقت بوقت فما من وقت إال والعبد مطالب به إما وجوبا أو ن
اهلل فريضة ىلع عباده إال جعل هلما حدا معلوما ثم عذر أهلها حال العذر إال اذلكر فإنه لم جيعل هل حدا ينتىه إيله ولم يعذر أحدا 

قياما وقعودا وىلع جنوبكم وقال تعاىل يا ىف تركه إال مغلوبا ىلع عقله وأمرهم به ىف األحوال لكها فقال عّز من قائل فاذكروا اهلل 
أيها اذلين آمنوا اذكروا اهلل ذكرا كثريا أى بالليل وانلهار وىف الرب وابلحر والسفر واحلرض والغىن والفقر والصحة والسقم والرّس 

مجيع األوقات وال يرتكه  أكرثوا ذكر اهلل حىت يقول جمنون فينبىغ أن يستكرث منه ىف لك احلاالت ويستغرق فيه والعالنية وقال 
اإلنسان لوجود غفلته فيه فإن تركه والغفلة عنه أشد من الغفلة فيه فعليه أن يذكر اهلل بلسانه وإن اكن اغفال فيه فلعل ذكره مع 
وجود الغفلة يرفعه إىل ذكر مع وجود ايلقظة كما ىه صفة املؤمنني من أهل ايلمني ولعل هذه الصفة ترفعه إىل ذكر مع وجود 
احلضور كما ىه صفة العلماء ولعل هذه ترفعه إىل ذكر مع وجود الغيبة عما سوى املذكور كما ىه صفة ذاكر هل وىف هذا املقام 
ينقطع ذكر اللسان ويكون العبد ممحوّا ىف وجود العيان ومنها أنه يطرد الشيطان ويقمعه فيحرز العبد منه ويرىض الرمحن ويزيل 

ويعمر ادليار ويكسو الفرح والرسور ويقوى القلب وابلدن وجيلو الوجه وينور القلب وجيلب الرزق اهلم والغم واألحزان وجيلب 
اهليبة والوقار ويوصل العبد للمقامات الرفيعة والسيادة كمقام املحبة اذلى هو قطب رىح ادلين ومدار السعادة فقد جعل اهلل للك 

ذاكرة باب العلم فاذلكر باب املحبة ومقام املراقبة واإلحسان فيعبد اهلل ىشء سببا وسبب املحبة دوام اذلكر وكما أن ادلرس وامل
كأنه يراه ومقام اإلنابة إيله تعاىل فمىت الزم العبد ذكر اهلل أورثه رجوعه بقلبه إيله ىف لك أحواهل فيكون اهلل مفزعه عند انلوازل 

منه وىف اخلرب أنا  ﴾2/151﴿ام القرب فإنه ىلع قدر ذكر اهلل يقرب ومقام املعرفة لكما ذكر اهلل فتح هل بابا عظيما إىل املعرفة ومق
جليس من ذكرِن ومقام اخلشية فإنه ىلع قدر ذكره تعاىل وحضور قلبه فيه تكون خشيته منه خبالف الغافل فإن حجاب 

نها أنه يعدل عتق الرقاب وإنفاق اهلل أكرب وم اخلشية ىف قلبه رقيق ومنها أنه يورث ذكر اهلل هل قال تعاىل فاذكروِن أذكركم وذلكر
األموال واجلهاد والصيام والقيام واحلج واالعتمار وينوب عن الطااعت لكها انلفلية بدنية اكنت أو مايلة أو منهما كحج اتلظوع 

 تكونوا كما ورد لك ذلك ىف احلديث الصحيح ومنها أنه يؤمن من نسيان اهلل هل اذلى هو سبب الشقاوة ىف ادلارين قال تعاىل وال
سوقك ولم يرتتب ما أعّد فيه  ك أوفرشىلع اكذلين نسو اهلل فأنساهم أنفسهم اآلية وهو من أيرس العبادات إذ يمكن فعله وأنت 

من األجر ىف غريه من العبادات وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء وىف احلديث الصحيح من شغله ذكرى عن مسئلىت أعطيته أفضل 
صل مودة اهلل فمن أكرث منه أحب اهلل ومن أحب اهلل أحبه اهلل ومن أحبه اهلل اكن سمعه وبرصه ولسانه ما أعطى السائلني وهو أ

اهلل وهذه عالمة عداوته هلل من فيسمع ويبرص وينطق باهلل ومن غفل عنه آل به األمر إىل أن يكرهه وتنفر نفسه عمن يذكر 
اض اجلنة فمن شاء أن يرتع ىف رياض اجلنة فليذكر اهلل وأنها جمالس حيث ال يشعر والعياذ باهلل وقد ورد أن جمالس اذلكر ري

املالئكة ولك األعمال ما رشعت إال إلقامة ذكره قال تعاىل وأقم الصالة ذلكرى أى ألجله وقال تعاىل وذلكر اهلل أكرب أى مما سواه 
آلثار ال ُيىص بل قد انكشف ألرباب ابلصائر وأفضل من لك ىشء قال الغزاىل اعلم أن ما ورد ىف فضله من اآليات واألخبار وا

مع حضور القلب أما مع غفلته فإنه أن ذكر اهلل برشوطه وآدابه أفضل األعمال وذلك ألن املؤثر انلافع للقلب هو اذلكر ىلع ادلوام 
ترشف العبادات به وهل  قليل اجلدوى وىف األخبار ما يشهد ذللك فحضور القلب ىلع ادلوام هو املقدم ىلع سائر العبادات بل إنما
يكون ىف ابلداية متلكفا  أول وآخر فأوهل يوجب األنس باهلل وآخره يوجب احلب هلل واملطلوب أن ال يذكر إال مع األنس واذلاكر

لرصف قلبه عن الوسواس ولسانه عن اللغو إىل ذكر اهلل ثم يأنس بذكره وينغرس ىف قلبه حب املذكور ثم يكون مضطرا ذلكره فإن 
حب شيئا ولع بذكره ولم يصرب عنه وهذا معىن قول بعضهم اكبدت القرآن عرشين سنة ثم تنعمت به وال ُيصل األنس إال من أ

باملداومة واتللكف مدة حىت يصري اتللكف طبعا واعدة ثم إذا حصل األنس بذكره انقطع عن غريه وهو لك ما يفارقه عند املوت 
م سعادته وألجل ذكره عظمت مرتبة الشهادة ألن املقصود حسن اخلاتمة ومعىن وبىق معه األنس به عند املوت وبعده فتعظ

حسنها أن يودع ادلنيا وقلبه مستغرق باهلل والشهيد ىف وصف القتال قد قطع الطمع عن نفسه وماهل وأهله وودله وعن ادلنيا لكها 
ب رضاه فال أىلع من مرتبته إن قتل فيها ولو لم يقتل إال احلياة ىف حب اهلل وطلألنه إنما يريد ادلنيا حلياته وهو قد هون ىلع قلبه 
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بعد مدة فربما اعدت شهوات ادلنيا إىل قلبه وكذا القلب وإن الزم ذكر اهلل بال استيالء فهو متقلب ال خيلو عن فرتة وذلاعظم 
ظه ىف اآلخرة إذ املرءُيرش ىلع خوف أهل املعرفة من سوء اخلاتمة ألن من مات وحب ادلنيا متمثل ىف قلبه فذلك ديلل ىلع قلة ح

ما مات عليه فأسلم األحوال خاتمة الشهادة إذا اكن قصد الشهيد حب اهلل وإعالء لكمته وقد عرب عنها تعاىل بقوهل إن اهلل اشرتى 
ال مقصد هل سواه  من املؤمنني اآلية وحاتله موافقة للتحقق بمعىن قول ال هلإ إال اهلل فالشهيد قائل بلسان حاهل ال هلإ إال اهلل إذ

ثم أفضل اذلكر ال هلإ مساعدة لسان احلال فهو ُتت املشيئة ولسان احلال أغلب  ﴾2/152﴿ومن قال ذلك بلسان املقال من غري 
إال اهلل وقد ورد ذكرها ىف األخبار مقيدا بمن قاهلا صادقا أو خملصا من قلبه وحنو ذلك ومعىن الصدق أو اإلخالص مساعدة لسان 

ال وغري مقيد وهو األغلب للرتغيب جعلنا اهلل وإياكم من أهل ال هلإ إال اهلل حاال ومقاال قال الشيخ العارف باهلل احلال للمق
احلبيب عبد اهلل بن أىب بكر العيدروس ىف كتابه الكربيت األمحر اعلم أن اذلكر عدة السائرين باملقامات القلبية إىل اهلل تعاىل 

وحانية املعرب عنها بلطائف األحوال واألنفاس إىل الوصول إيله تعاىل فال يصل أحد إيله تعاىل إال وعمدة الطائرين باملقامات الر
قال تعاىل إيله يصعد اللكم الطيب والعمل الصالح يرفعه واذلكر ىلع ثالثة أقسام ذكر باألقوال وذكر بذكره ألنه منه بدا وإيله يعود 

تغفار عن العصيان أذكركم بالرمحة والغفران شاهده قوهل تعاىل واذلين إذا فعلوا باألعمال وذكر باألحوال فاذكروِن بلفظ االس
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا ذلنوبهم ومن يغفر اذلنوب إال اهلل فاذكروِن بأعمال األراكن مع خلوص اإليمان 

 كثريا باألشباحوهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فاذكروِن أذكركم حبياة اجلنان شاهده قوهل تعاىل من عمل صاحلا من ذكر أو أنىث 
واألرواح أذكركم بالفالح وانلجاح شاهده قوهل تعاىل واذكروا اهلل كثريا لعلكم تفلحون فاذكروِن باألحوال وىه الشوق واملحبة 

بالفضل رضع واالبتهال أذكركم أذكركم بالقبول والقربة شاهده قوهل تعاىل من تقرب إىّل شربا تقربت إيله ذرااع فاذكروِن باتل
ذكرا فانيا أذكركم ذكرا باتلكريم فاذكروِن واالستقبال شاهده قوهل تعاىل ومن أتاىن يمىش أتيته هرولة فاذكروِن باتلعظيم أذكركم 

ذكركم بأنواع باقيا فاذكروِن بصفاء الرس أذكركم خبالص السري فاذكروِن برتك اجلفاء أذكركم حبفظ الوفاء فاذكروِن برتك اخلطا أ
العطاء فاذكروِن من حيث أنتم أذكركم من حيث أنا فاذكروِن ببذل الوجود والفناء أذكركم بنيل الشهود وابلقاء وهذا هو اذلكر 
اخلىف اذلى جيعل اذلاكر مذكورا واملذكور ذاكرا بل يكون اذلاكر واذلكر واملذكور واحدا كما قال تعاىل ملن امللك ايلوم هلل الواحد 

 ار انتىهالقه
ال باتلعلم وادلراسة بل بالزهد ىف ادلنيا فاألنبياء عليهم الصالة والسالم واألويلاء انكشفت هلم األمور وفاض ىلع صدورهم انلور 

واتلربى عن عالئقها بكنه اهلمة ىلع اهلل فمن اكن هلل اكن اهلل هل وهو أن ينقطع عن لك ما سواه من عالئق ادلنيا ويصري قلبه إىل 
يستوى فيها وجود املال واألهل والعمل والوالية وحنوها وعدمه ثم خيلو بنفسه ىف زاوية االقتصار ىلع الفرائض والرواتب حالة 

وجيلس فارغ القلب وال يفرق فكره بقراءة قرآن وال باتلأمل ىف تفسريه ويكتب حديثه وال غريه بل جيتهد أن ال خيطر بباهل غري 
 بلسانه اهلل اهلل ىلع ادلوام مع حضور القلب حىت ينتىه حلالة يرتك فيها ُتريك اللسان ويرى ذكر اهلل فيجلس ىف اخللوة قائال

كأن اللكمة جارية ىلع اللسان ثم ينتىه إىل أن يصادف قلبه مواظبا ىلع اذلكر ثم إىل أن ينمىح من القلب صورة اللفظ ويبىق 
ت السائرين إيله تعاىل ىلع ثالث مراتب األوىل للمؤمنني وكمال هذه املرتبة معىن اللكمة جمردا ىف قلبه مالزما هل ال يفارقه ثم مقاما

وبطن حىت ُيصل مقام االستقامة فيسىم مؤمنا حقا بمرااعة آدابها وهو العمل بمقتىض ما أمر به الشارع أو نىه عنه فيما ظهر 
أو فرع إذ العلم صفة ينكشف بها حقائق األشياء اثلانية للعلماء وىه ُتصيل ادليلل والربهان ىلع ما وجب به اإليمان من أصل 

انلقيض وال التشكيك عند اعرتاض الشبه وذلك فرض كفاية ىلع اخلواص وكمال هذه املرتبة  ﴾2/153﴿انكشافا تاما ال ُيتمل 
ود فهناك يسىم اعملا إىل دار اخلل بمرااعة آدابها وىه اتلخلق بالعلم ىف مجيع احلراكت والسكنات واتلجاىف عن دار الغرور واإلنابة

حقا اثلاثلة للعارفني أهل الكشف والعيان وذلك غري واجب ىلع أحد وال داخل ُتت الكسب واالختيار وإنما هو حبسب املواهب 
وسبق األقدار نعم هو رزق مقسوم ُيصل بسبب وغري سبب وبطلب وغري طلب لكن احلكمة اقتضت اتلوصل إيله باألسباب 

طا ىف ُتصيل هذه املرتبة فىه سبب موصل إيلها اغبلا اكلسبب تلحصيل الرزق فباحلراكت تزنل الرباكت فاملجاهدة وإن لم تكن رش
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وما يلقاها إال اذلين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم فهذه املرتبة وإن اكنت مقدمة  أبدا عقيم يسقط اثلمر وأّم العجزوباهلّز 
ومن ضيع األصول حرم الوصول وطلب الىشء من غري بابه حمال كما أن السطح بغري ىلع ما قبلها لكنهما سلم يرتىق منهما إيلها 

سلم ال ينال قال تعاىل وأن هذا رصاىط مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
ه نظرة يفرق بها بني احلق وابلاطل وذلك هو ون وأن أصل اهلداية إنما هو نور سماوى ونظر إلىه يقع ىف قلب العبد فينظر بتتقون

إذا أراد أن جيتىب عبدا اعمله  رشح الصدر املشار إيله بقوهل تعاىل أفمن رشح اهلل صدره لألسالم فهو ىلع نور من ربه وأن اهلل 
منوا بربهم وزادهم ة األبرار ىف ساعة من يلل أو نهار كسحرة فرعون وأصحاب الكهف فإن أهل الكهف آبالفضل وأوصله إىل مزنل

هدى فحازوا مقام اإليمان والعلم باهلل وهو اهلدى ثم اعزتلوا قومهم هلل فحازوا مقام املهاجرة إىل اهلل واالنقطاع إيله واحلب هل 
الرضا مقام اتلولك ىلع اهلل وتفويض األمر إىل اهلل والتسليم حلكم اهلل ووابلغض ألعدائه ثم قالوا فأووا إىل الكهف اآلية فحازوا 

بقضائه وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم وإن من ترك هلل شيئا أبدهل اهلل خريا منه ومن انقطع إيله آواه ومن 
فوض أمره إيله كفاه ومن تولك عليه تواله وذلك مما قص اهلل علينا من حسن صنيعه بهم ولطفه ومحايته هلم وحفظه ألبدانهم 

فيقطعك مىت تقربت إيله شربا تقرب إيلك ذرااع وإن تقربت إيله ذرااع أن تنقطع إيله ويضيعك أو تواصله  وأكرامه هلم فحاشا
تقرب إيلك بااع ومن يتولك ىلع اهلل فهو حسبه وإن اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل للك ىشء قدرا وأن املرء مع من أحب وأن الرجل ىلع 

أكرم لكما صحب أهل  أهل اهلل هم القوم ال يشىق بهم جليسهم وذلك أن اهلل  دين خليله ومن كرث سواد قوم اكن منهم وأن
االنقطاع إيله فجعله رشيكا هلم ىف نومهم وانتباههم وموتهم وحياتهم وجعل ذلك يتىل ىف اذلكر احلكيم وجاء أنه يدخل اجلنة 

زم من أحببت من احلزبني وما ربك بظالم خمدلا ىف دار انلعيم فاخرت نلفسك حينئذ أن تصحب من شئت من الفريقني وأن تال
املجيد فعال ملا يريد ال يسئل عما يفعل وهم  للعبيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش

يسئلون واهلل خلقكم وما تعملون فسبحان اهلل حني تمسون وحني تصبحون وهل احلمد ىف السموات واألرض وعشيا وحني 
ون خيرج الىّح من امليت وخيرج امليت من الىّح وُيىي األرض بعد موتها وكذلك خترجون سبحان ربك رب العزة عما تظهر

  يصفون وسالم ىلع املرسلني واحلمد هلل رب العاملني انتىه الكم الفوز والبرشى باختصار
آمني قال انلووى اذلكر  القادر باعشن  وقال الشيخ عبد اهلل بن سعيد العمودى ىف رشح حزب الشيخ أمحد بن عبد ﴾2/154﴿

 باب اهلل األعظم املفتوح بينه وبني عبده ما لم يغلقه العبد بغفلة وللك ىشء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن اذلكر وبلعضهم
 ونـرتك اذلكـر أحــيانا فننتكـس  إذا مرضــنا تداويـــنا بذكركـــم

ىف القلب كما ينبت املاء ابلقل وقال أبو القاسم القشريى اذلك ركن قوّى ىف طريق احلق تعاىل  وقال ابن مسعود اذلكر ينبت اإليمان
بل هو العمدة ىف هذه الطريق وال يصل أحد إىل اهلل إال بدوام اذلكر وقال سهل ما من يوم إال واجلليل ينادى عبدى ما أنصفتىن 

غدا إذا جئتىن وقال يا وأنت معتكف ىلع اخلطايا يا ابن آدم ما تقول أذكرك وتنساىن وأدعوك فتذهب إىل غريى وأذهب عنك ابلال
أيضا ال أعرف معصية أقبح من نسيان هذا الرب وقال بعضهم من ذكر اهلل ىف اخللوات أسكنه الفراديس ومن غفل عنه حرشه مع 

ا دنا منه الشيطان فتجتمع عليه املفاليس وقيل إذا تمكن اذلكر من القلب فإن دنا منه الشيطان رصع كما يرصع اإلنسان إذ
سانا وإذا سمعت فكن لكك للبا وإذا نطقت فكن لكك قكرته فكن ذالشياطني فيقولون ما هلذا فيقال قد مسه اذلكر وقيل إذا 

 كن كما قال بعضهممآلن ولكك سمعا اذكره وأنت من بلاس الكون عريان ووحده وأنت بأنوار العظيم 
 لىنــوق يقتــالش ـرتك اكدإذا ذك
 ةــك دائمــوبا فيــار ىلك قلــفص

 

 
 اعـزان وأوجـك أحـلتىن عنـوغف
 راعـــها ولآلالم إســــقم فيــــللس

وشاك رجل إىل احلسن قسوة القلب فأمره باذلكر وألئمة الطريق الكم ىف اذلكر ورسه وأدبه وكيفيته وحمله كتب رسائلهم وقد قال 
األوىل ملن جيد اتلفرقة ال هلإ إال اهلل وإذا اجتمع اهلل اهلل أى ألن ال هلإ إال اهلل توحيد  داد شيخنا ونعىن به احلبيب القطب احل

 واملفرق جيد مع اهلل غريه فاألوىل به نىف الغري يلثبت ويرسخ قدمه واهلل اهلل تفريد واملجتمع ال جيد غري اهلل فذكر اتلفريد هل أوىل
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من أطاع اهلل فقد ذكره وإن اكن ساكتا  القصوى وقد قيل اذلكر طاعة قوال وفعال وعنه  ىف الفائدة بالغاية فقد بالغ شيخنا 
وإن اكن قارئا وورد ما دمت ىف ذكر اهلل فأنت تقرع باب اهلل ومن يستديم قرع ابلاب يوشك أن يفتح هل ومن عىص اهلل فقد نسيه 

 انتىه باختصار
جات إىل رفيع ادلرجات أو إظهار العجز واملسكنة بلسان اتلرضع أو غري ذلك وهو رفع احلا﴿خاتمة اخلاتمة ىف ادلاعء وآدابه﴾ 

ادلاعء مخ العبادة أى  شيخ اإلسالم ىف رشح الرسالة قال تعاىل ادعوِن أستجب لكم ادعوا ربكم ترضاع وخفية وقال  كما قاهل
من شغله  وقيل السكوت أفضل وأتم لقوهل خالصها قال أبو القاسم القشريى واختلف فقيل ادلاعء أفضل ألنه ىف نفسه عبادة 

ذكرى عن مسئلىت أعطيته أفضل ما أعطى السائلني وألنه فيه استسالم ورضا وقيل جيب أن يكون العبد ذا داعء بلسانه وذا 
شخص ىف حالة يغلب عليه ادلاعء وكمال اتلرضع  رضا بقلبه واألوىل أن يقال خيتلف ذلك باختالف األوقات واألحوال فرّب 

فمالزمته حلاتله أقرب نليل مقصوده أو تواىل انلعم عليه وعجزه عن شكرها فيستىح لعجزه عن شكرها أن يطلب  ﴾2/155﴿
وقد يدعو العبد فيعلم احلق سبحانه أن مصلحته ىف ضّد ما داع به فال يعجله رمحة به  زيادة ىلع ما هو عليه فالسكوت هل أوىل

إنه يستجاب   لسانه دعوت فلم يستجب ىل فيكون سببا ملنعه اإلجابة قال فيظن جبهله أن تأخره مرضة وربما جرى ىلع
ألحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب ىل وقد عّد حجة اإلسالم آداب ادلاعء عرشة قال شيخ اإلسالم وىه ىف 

وأن يغتنم األحوال الرشيفة  احلقيقة أكرث والعرشة ىه أن يرتصد األزمان الرشيفة كيوم اجلمعة وشهر رمضان ووقت السحر
كحال السجود وإقامة الصالة وبعدها ورقة القلب وأن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويمسح بهما وجهه ىف آخره وأن خيفض صوته 
بني املخافتة واجلهر وأن ال يتلكف السجع فقد فرس به االعتداء ىف ادلاعء وأن يترضع وخيشع ويرهب وأن جيزم الطلب ويوقن 

بة ويصدق رجاؤه فيه وأن يلح ىف ادلاعء ويكرره ثالثا وال يستبطئ اإلجابة وأن يفتتح ادلاعء بذكر اهلل أى والصالة ىلع باإلجا
إن اهلل ال يستجيب  لكه وأن يتوب إىل اهلل تعاىل وأن خيرض قلبه عنده قال رسول اهلل بعد احلمد واثلناء عليه وخيتمه بذلك 

أطب مطعمك تستجب دعوتك وقيل  بل هو أعظمها استعمال احلالل ىف املطعم قال  داعء عبد من قلب اله ومن رشوطه
ادلاعء مفتاح العبادة وأسنانه لقم احلالل ومّر مو ى برجل يترضع ىف ادلاعء فقال إلىه لو اكنت حاجته بيدى لقضيتها فأوىح إيله 

ب لعبد يدعوِن وقلبه عند غريى فذكر ذلك مو ى أنا أرحم به منك ولكنه يدعوِن وهل غنم وقلبه عند غنمه وإىن ال أستجي
للرجل فانقطع إيله تعاىل فقضيت حاجته قيل وفائدة ادلاعء إظهار الفاقة بني يديه تعاىل وإال يفعل ما يشاء قال الغزاىل ومن فوائده 

ليس من رشط االعرتاف والرتس سبب دلفع السهم ورّد ابلالء ووجود الرمحة فهو سبب ذللك كما أن املاء سبب خلروج انلبات 
بالقضاء عدم محل السالح فقد قال تعاىل ويلاخذوا حذرهم وأسلحتهم وخري ادلاعء ما هيجته األخران أى ىلع اتلقصري ىف حقه 
تعاىل مع فراغ اجلهد ىف طاعته وإذا سأل اإلنسان حاجة فسهلت هل فإن اكنت أخروية فقد بلغ املىن أو دنياوية فليسأل اجلنة 

إجابته فيجمع بني خريى ادلارين قيل وادلاعء سلم املذنبني أى وسيلتهم فال يصلون لعفو اهلل إال بترضعهم وداعئهم فلعله وقت 
وقال بعضهم ادلاعء ترك اذلنوب أى مع طلب غفرانها ألن طلب غفرانها مع استمرارها يسّد باب اإلجابة قال تعاىل وإىن لغفار ملن 

ل لم يفتح اهلل لسان عبد باملعذرة إال فتح هل باب املغفرة وفقنا اهلل ذللك بمنه وكرمه إنه تاب وآمن وعمل صاحلا ثم اهتدى وقي
وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا واحلمد هلل رب العاملني سبحان رءوف رحيم قدير وباإلجابة حدير 

رب العاملني سبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم واهلل اهلادى إىل  ربك رب العزة عما يصفون وسالم ىلع املرسلني واحلمد هلل
احلق والصواب ونسأهل حسن اخلتام واملآب وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العىل العظيم واحلمد هلل اذلى هدانا 

 هلذا وما كنا نلهتدى لو ال أن هدانا اهلل ربنا باحلق
ىف عونه واكن الفراغ من تسويد هذا اتلتميم اذلى هو ىف معىن الرشح املبارك إن شاء اهلل تعاىل يوم السبت  قال جامعه اكن اهلل

ألف ومائتني وثمانني ومن تبييضه يوم اثلالثاء املبارك  ﴾2/156﴿املبارك ثلمان بقني من شهر شعبان املكرم أحد شهور سنة 
ومائتني جعله اهلل خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز دليه جبنات انلعيم  خلمس مضني من شهر ربيع األول أحد شهور سنة ألف
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ومتقبال عند من أمر به وطلبه من أوىل املعرفة واإلتقان إنه الكريم املنان الرحيم الرمحن وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد ودل عدنان 
 وىلع آهل وصحبه وذريته ذوى العلوم واملناقب والعرفان آمني

 إىل اهلل تعاىل أمحد سعد ىلع أحد علماء األزهر ورئيس جلنة اتلصحيح برشكة مطبعة الشيخ اجلليل مصطىف ﴿يقول الفقري
 ابلاىب احللىب وأوالده بمرص املحروسة﴾

احلمد هلل اذلى جعل العلماء ورثة األنبياء فقههم هنا ىف ادلين وىف تلك أىلع ماكنتهم كما يشاء والصالة والسالم ىلع سيدنا حممد 
 انلاهج منهج ايلقني القائل من يرد اهلل به خريا يفقهه ىف ادلين وىلع آهل اذلين حرروا الرشيعة ُتريرا ولم يألوا جهدا ىف خدمة ادلين

 فنالوا جنة وحريرا وىلع أصحابه اذلين تمسكوا برشعه القويم ففازوا برىض اهلل تعاىل وباخلدل ىف جنات انلعيم
 والشافعية خصوصا نزف هذا الكتاب اذلى هو اكسمه ﴿وبعد﴾ فإىل حمىي العلم عموما

 إسعاد الرفيق وبغية الصديق
 ىلع رشح عالمة زمانه ومفىت أوانه الشيخ حممد بن سالم بن سعيد بابصيل

 منت سلم اتلوفيق إىل حمبة اهلل ىلع اتلحقيق
 ملتأيلف احلبيب عبد اهلل بن حسني بن طاهر باعلوى أسكنهما اهلل فسيح اجلنان قد اشت

 هذا املؤلف ىلع أصول العلوم من توحيد وفقه وتصوف مع سهولة عبارته
 وعذوبة ألفاظه ُيتىن ثمار معانيه املبتدى واملنتىه واكن
 طبعه ابلاهر باملطبعة املذكورة أعاله اثلابت حمل

 بشارع اتلبليطة جبوار 12إدارتها برساى رقم 
 الرياض األزهرية بمرص املحروسة املحمية

 اتلمام أواخر شهر ربيع اثلاىنوقد وافق 
 من هجرة الرسول 1351سنة 

 عليه أفضل الصالة
 وأزك اتلحية
 آمني
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 فْهرسْ 

 الجزء األول
 من كتاب

 إسعاد الرفيق وبغية الصديق ىلع سلم اتلوفيق إىل حمبة اهلل ىلع اتلحقيق
 صحيفة

 خطبة الكتاب 2
 الالكم ىلع البسملة 5
 م ىلع احلمدلةالالك 7

 فصل فيما جيب ىلع امللكف 15
 نسب انلىب صىل اهلل عليه وسلم 23
 اختلف ىف مقّر األرواح مدة الربزخ 31
 شفاعته صىل اهلل عليه وسلم 37
 الالكم ىلع اجلنة 39
 رؤية اهلل سبحانه وتعاىل ىف اجلنة 41
 خاتمة ىف ذكر ىشء من أخالقه صىل اهلل عليه وسلم 47
  لك مسلم حفظ إسالمهفصل جيب ىلع 49
 فصل جيب ىلع من وقعت منه ردة العود فورا إىل اإلسالم 62
 فصل جيب ىلع لك ملكف أداء مجيع ما أوجبه اهلل عليه 64
 فصل فمن الواجب عليه مخس صلوات ىف ايلوم والليلة إلخ 69
 فصل جيب ىلع وىّل الصىب والصبية املمزين أن يأمرهما بالصالة إلخ 72
 رشوط الصالة الوضوء فصل من 74
 فصل ىف بيان ما ينقض الوضوء 77
 فصل ىف االستنجاء ورشوطه 

 فصل ىف الغسل وموجباته فروضه 78
 فصل ىف رشوط الوضوء والغسل 81
 فصل ىف بيان ما ُيرم باحلدث األصغر واألكرب 82
 فصل ىف بيان انلجاسة وأحاكمها 83
 فصل ىف االستقبال وغريه من رشوط الصالة 84
 فصل ىف مبطالت الصالة 85
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 صحيفة

 فصل ورشط مع ما مّر أن يقصد بها وجه اهلل تعاىل وحده 86
 فصل ىف أراكن الصالة 89
 فصل فيما يتعلق باجلماعة واجلمعة 98

 فصل ىف رشوط صحة االقتداء 111
 فصل ىف أحاكم اجلنائز 114
 فصل ىف الزاكة وأنواعها ومن جتب عليه ومن تعطى هل 117
 فصل ىف الصوم وما يتعلق به 114
 فصل ىف احلج وما يتعلق به 117
 خاتمة تتأكد ريارته صىل اهلل عليه وسلم 125
 فصل فيما جيب ىلع لك من يتعاىط شيئا من املعامالت 126
 فصل ىف الربا وما يذكر معه من ابليوع املنىّه عنها 132
 فصل ىف انلفقات 145

 ﴿تمت﴾
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 فهرس اجلزء اثلاىن
 يفةصح

 طااعت القلب وما جيب استعماهل فيهفصل ىف  2
 من الواجبات القلبية اإليمان بما جاء به الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

 ومنها ايلقني 3
 ومنها اإلخالص 4
 خاتمة تشتمل ىلع أحاديث دالة ىلع مدح اإلخالص وثواب املخلصني 5
 ومنها اتلولك ىلع اهلل –ومنها انلدم ىلع املعاىص  6
 ومنها املراقبة هلل 7
 ومنها الرىض عن اهلل 9

 ومنها حسن الظن باهلل 11
 ومنها تعظيم شعائر اهلل 11
 ومنها الشكر ىلع نعم اهلل 12
 ومنها الصرب ىلع أداء ما أوجب اهلل إلخ 14
 ومنها اثلقة بالرزق من اهلل عز وجل 16
 ومنها اتهام انلفس وعدم الرضا عنها 18
 عداوتهومنها بغض الشيطان و 19
 ومنها بغض ادلنيا ادلنيئة 21
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 ومنها بغض أهل املعاىص 22
 ومنها حمبة اهلل سبحانه وتعاىل إلخ 23
 ومنها حمبة الصحابة واآلل واألنصار والصاحلني 

 خاتمة ىف بيان افتضاح الشيعة ىف كذبهم وتقّوهلم ىلع آل بيت انلىب صىل اهلل عليه وسلم بما هم بريئون منه 25
 سيدنا عبد اهلل بن علوى احلداد رىض اهلل عنه ىف كتابه انلصائح ادلينيةما قاهل  25
 فصل ىف ذكر ىشء من معاىص القلب ومن معاىص القلب الرياء بأعمال الرب 32
 ومنها الشك ىف اهلل سبحانه وتعاىل 37
 ومنها األمن من مكر اهلل تعاىل 38
 ومنها القنوط من رمحة اهلل جل وعال 39
  ىلع عباد اهللومنها اتلكرب 41
 ومنها احلقد 42
 ومنها احلسد 43
﴿2/161﴾ 

 ومنها املّن بالصدقة 46
 ومنها اإلرصار ىلع اذلنب 48
 ومنها سوء الظن باهلل 49
 ومنها الفرح باملعصية –ومنها اتلكذيب بالقدر  51
 ومنها بغض الصحابة واآلل والصاحلني –ومنها الغدر  51
 ومنها ابلخل بما أوجب اهلل 52
 ومنها الشّح واحلرص 53
 ومنها االستهانة بما عظم اهلل إلخ 56
 فصل ىف بعض معاىص اجلوارح السبعة 56
 معاىص ابلطن 57
 خاتمة ىف انلىه عن جمالسة رّشاب اخلمر 61
 خاتمة ولك ما ذكر ىف احلشيشة من اخلبائث والعلل يظهر ىلع من يستعمل اتلنباك 63
 فصل ىف معاىص العني 65
 أقبح املحرمات وأشد املحظورات اختالط الرجال بالنساء ىف اجلمواعت خاتمة من 67
 فصل ىف ذكر بعض معاىص اللسان 69
 خاتمة ىف بيان عالج الغيبة 74
 فصل ىف بيان معاىص األذن 96

 فصل ىف بيان معاىص الفرج 116
 خاتمة فيما جاء ىف حفظ الفرج 111
 فصل ىف بيان معاىص الرجل 112
 عاىص لك ابلدنفصل ىف بيان م 114
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 خاتمة ىف صلة الرحم 118
 من الكبائر قطع الفرض بال عذر وقطع نفل احلج والعمرة 121
 ومنها حمااكة املؤمن استهزاء به واتلجسس ىلع عورات انلاس والوشم 122
 ومنها هجر املسلم فوق ثالث وجمالسة املبتدع والفاسق لسإيناس 123
 خاتمة ىف حكم طعام الويلمة 135
 ل ىف اتلوبة ورشوطها وأحاكمها وأراكنهافص 141
 خاتمة ىف بيان أن اتلوبة أصل لك مقام ومفتاح لك حال 145
 فضائل اذلكر الىت ال ُتىص وال تستقىص 149
 خاتمة اخلاتمة ىف ادلاعء وآدابه 154

 ﴿تمت﴾


